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O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo, onde seus principais commodities 
agrícolas são a soja e o milho. O município de Cachoeira do Sul encontra-se entre os cinco maiores 
produtores de soja do estado do Rio Grande do Sul; porém, 65% da soja produzida é transportada pelo 
modal rodoviário devido à sua predominância em relação a outros modais de transporte¹. Por causa disso, 
o custo de transporte aumenta significativamente, tornando nossa realidade menos competitiva em relação 
aos concorrentes, sabendo que o transporte representa aproximadamente 60% dos custos logísticos de 
uma empresa². A cidade de Cachoeira do Sul possui condições favoráveis para o desenvolvimento da 
intermodalidade devido à sua localização geográfica, além do fato de estarem presentes os principais 
modais de transporte. A utilização de mais de um modal para o transporte de carga pode trazer benefícios 
significativos em relação a custos e eficiência do transporte³. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
material à comunidade empresarial de Cachoeira do Sul, focando nos temas sobre intermodalidade, os 
modais de transporte e as potencialidades presentes na região. Para isso, foi realizado um levantamento de 
dados através de questionários aplicados aos principais empresários da região para avaliar o nível de 
conhecimento em relação aos temas relacionados anteriormente, onde suas respostas serviram como base 
para o desenvolvimento deste estudo. 
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