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INDRODUÇÃO: Atualmente, há uma percepção das organizações em relação 
ao meio ambiente, provocando uma nova postura empresarial. Esta nova 
postura adotada foi em razão da atual conscientização da sociedade em 
relação ao meio ambiente. Com a empresa Kannenberg & Cia Ltda, não é 
diferente, uma organização que contribui para o desenvolvimento do município 
de Santa Cruz do Sul onde esta inserida, sendo que suas decisões 
empresarias não são estritamente econômicas ou financeiras, mas trazem 
junto um cunho social e ambiental.  
 
OBJETIVOS: Análise contextualizada através de um embasamento teórico 
para avaliar se as estratégias implementadas pela Kannenberg & Cia Ltda para 
a redução da degradação ambiental e proteção do meio ambiente pode ser um 
diferencial de competitividade frente as demais empresas do município de 
Santa cruz do Sul. 
 
METODOLOGIA: Consistiu em uma analise dos balanços da empresa dos 
últimos 10 anos ( o período da analise de 1995 a 2005) esses dados coletados 
serviram de base para as seguintes variáveis: “X”, investimento na área 
ambiental “r” custos para aplicação em projetos ambientais, “Y” para vantagem 
de ter processos que minimizem os danos ambientais e “F” para faturamento 
com exportação.  Além desse levantamento foram pesquisados os principais 
fornecedores e clientes da empresa com entrevistas com questões abertas e 
fechadas que foram fundamentais para concluir a pesquisa. 
 
RESULTADOS: Após o levantamento dos dados e avaliação dos resultados, 
fica claro que a empresa investe em programas sócioambientais, pois essa é 
uma das exigências dos mercados internacionais em que a empresa atua. 
Cabe ressaltar que muito tempo se passou desde que essa pesquisa foi feita, 
mas, mesmo assim, é relevante mostrar que o cenário ambiental está 
afunilando cada vez mais, no sentido de que todas as empresas tenham em 
seu planejamento a redução e controle da degradação ambiental. Até as 
demais empresas colocarem no seu cenário o programa de controle ambiental, 
a empresa Kannenberg & Cia Ltda tem uma vantagem competitiva.  
  
CONCLUSÃO: A partir do estudo da empresa Kannenberg & Cia Ltda, foi 
possível identificar algumas estratégias adotadas pela empresa para dar conta 
das questões ambientais e como estas podem ser utilizadas como um 
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diferencial de competitividades frente às demais empresas que ainda não têm 
um programa de controle da degradação ambiental. Cabe ressaltar que hoje 
não é mais só por uma questão de competitividade que as empresas investem 
em programas ambientais, mas por uma exigência da própria comunidade, dos 
clientes e dos seus fornecedores, que acabam sendo um agente fiscalizador.  
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