


MISSÃO “a Oka bioembalagens é uma 
empresa de biotecnologia e inovação 
que busca excelência na produção de 
embalagens biocompatíveis, cooperando 
eticamente para geração de prosperidade 
social, cultural, ambiental e econômica - 4D”  
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Embalagens
Indispensáveis na comercialização de produtos, além de
sua função básica de proteção, as embalagens permitem
a distribuição desses produtos, fornecem informações
sobre ele e seu fabricante, promovem a marca, estimulam a 
compra, viabilizam promoções de vendas e podem agregar valor.
Hoje, funções consideradas principais das embalagens são a de 
preservar a saúde, educar e evitar disperdícios, segundo a ABRE.

A Oka acredita que  as embalagens podem também 
carregar a missão de preservar a vida na Terra.
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MERCADO 
das bioembalagens
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Etapas
Dentro do grande universo das embalagens, a Oka bioembalagens pode 
atuar desde a substituição de isopor, blister plásticos, caixas de papel 
ondulado, papelão ou polpa moldada, nichos que representam mais de 
60% do volume total produzido em embalagens. Eventualmente podem 
ser aplicadas a outros segmentos específicos, desde que sejam para 
embalagens rígidas e de ciclo de vida rápido.

Etapa I - produtos secos ou embalagens técnicas
Etapa II - produtos alimentícios

potes . berços . estojos . caixas . pratos . cases
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MOTIVAÇÃO
Impacto atual do descarte
de embalagens plásticas
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BIOCOMPATIBILIDADE
As embalagens da Oka são biodegradáveis e vão além, são 
biocompatíveis e portanto totalmente integras no ciclo da vida.
No descarte ou pós uso pode servir de ração animal ou ser 
compostado.

A produção das embalagens também é 100% limpa e utilizamos 
além da fécula (para o gel) a casca da mandioca que confere 
maior resistência, rusticidade, além de reduzir custo por ser um 
subproduto das fecularias.

Protege a fauna, não polui a água e reduz o lixo nos aterros, pois o 
maior volume de resíduos provém de embalagens.
 



Materiais 

PVC   
  

EPS   
  

Papelão ondulado 
 

Polpa moldada

Bioembalagens

Baixa dureza e resitência
Fonte não renovável
Produção industrial poluente 

difícil reciclabilidade
Fonte não renovável
Produção industrial poluente

Baixa plasticidade
Baixa resitência à umidade
Baixa dureza

Baixa resitência à umidade
risco de contaminação
acabamento rústico

Baixa resistência a umidade
(desafio que nosso P&D está trabalhando)

Trasparência
Resistência à umidade
Flexibilidade e custo

Conservação térmica
Baixa resitência à temp. 
elevadas.

reciclabilidade
fonte renovável
biodegradável

mat. prima reciclada
biodegradável

Material atóxico
produção limpa
energia renovável

Maior resistência
Conservação térmica

Biodegradável
Resistência à altas temperaturas

Plasticidade alta
Resistência mecânica 
Produção limpa

Bom cabamento
Atoxidade

Biocompatibilidade

Vantagens Diferencial OkaDesvantagens



MATERIAIS
e processos



CORES
texturas & aroma
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Biotecnologia
A matéria prima é renovável, produzidos a partir de fécula e casca 
de mandioca, sem resinas, dispensando a necessida de se inserir na 
logística reversa das embalagens e pode ser facilmente compostado.

Permite uma gama de variedades de texturas e cores, a partir do 
percentual de fibras adicionado, de adição de corantes naturais ou 
alimentícios e texturas de alto e baixo relevo. A resistência das peças 
pode variar conforme a espessura da ‘parede’, de nervuras e da 
quantidade de fibras adiocionada na preparação da massa. 



DESIGN
e personalização 
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Exclusividade
As bioembalagens possuem alta plasticidade, podendo gerar formas 
com design inovador e diferenciado, incorporando ergonomia e 
personalização da marca.

A textura também pode conferir maior personalização, pois pode 
incorporar a identidade visual da empresa utilizando de baixo e 
alto relevo nas peças, tanto da marca, como de grafismos e imagens 
associadas à empresa.

As fibras utilizadas podem variar, além de mandioca, ser substituídas 
por fibra de cana, coco, bambu, arroz, madeira, entre outras...
Também é possível adicionar fungicidas e aromas diversos, tanto por 
questões técnicas, estratégicas ou emocionais.  



ERGONOMIA
de uso e fluxos
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Aplicações

Todos os produtos da Oka tem a preocupação com a ergonomia, 
e também com empilhamento, estocagem e transporte das peças 
visando favorecer tanto seu uso individual como seu fluxo.

Inicialmente aplicável para produtos secos - embalagens técnicas, 
pode ser utilizado no setor de cosméticos, presentes, brinquedos, 
calçados, brindes, moda, acessórios e eletroeletrônicos.

Em breve a Oka lançará a versão para produtos alimentícios, como 
embalagens para festas, fast food e eventos, como pratos, travessas 
e copos; potes para grãos ou farináceos; berços para bolachas, 
chocolates, além de embalagens comestíveis.

Também é possível criar produtos de ciclo rápido, alguns exemplos 
são: castiçais; lixeiras compostávies; urnas para cremação, apoio para 
bolas de golf; bumerangue; entre outros.



ESTRUTURA
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ESTRUTURA

Barracão duplo, entrada frontal 
com acesso à rodovia Gastão 
Dal Farra, km 9, que liga a rod. 
Marechal Rondon à Castelinho.
(ou rod. Prof. João Hipólito Martins que 
dá acesso à rod. Castelo Branco)

Botucatu SP - 240 km de São Paulo



BIOTECNOLOGIA
Injeção de fécula de mandioca
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Produção limpa
Molde fechado
Ciclo rápido



INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE
associados ao produto
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MODELOS DE NEGÓCIO
P&D para formulações específicas, design de novos 
produtos e sistemas industriais; produção e venda de 
embalagens, transferência de tecnologia.

 Produção e venda para o mercado

 Produção e venda de matéria-prima  

 Produção e venda in loco nos clientes
 
 Licença de tecnologia para indústrias 

 Franquias verdes para mercados específicos



faça parte da nossa tribo


