Biominas assina acordo de investimento

Assunto: Biominas assina acordo de investimento com a Extracta
Fonte: Gazeta Mercantil - MG
Data: 14 de julho de 2000
Fundação aplica US$ 400 mil na empresa, para estudos em biotecnologia
Com o apoio da Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), no âmbito do projeto Cresce
Minas/Cluster Biotecnologia, a Fundação Biominas e a Extracta Moléculas Naturais firmam um acordo de
investimento de extrema importância para o setor de biotecnologia, não só de Minas como do País.
O acordo será assinado hoje, às 14h30, no 10º andar da Fiemg, em Belo Horizonte. A Fundação Biominas
tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais e do Brasil por
intermédia da promoção e apoio ao setor de biotecnologia.
A fundação Biominas está investindo aproximadamente US$ 400 mil na Extracta, como parte do Programa
de Transferência de Tecnologia (PTT). O PTT é um instrumento inovador de investimento que proporciona
financiamentos para micro e pequenas empresas do setor de biotecnologia, com recursos globais da ordem
de US$ 7,7 milhões.
O PTT é resultado de uma parceria firmada entre a Fundação Biominas e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) com recursos do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN). Já a Extracta é uma
empresa de pesquisa e desenvolvimento empenhada em transformar em produtos criativos o enorme
potencial da biodiversidade brasileira.
Criada em 1998, a Extracta assinou com a Glaxo Wellcome um contrato de P&D no valor de US$ 3,2
milhões visando testar substâncias retiradas da natureza contra oito alvos biológicos. As substâncias que
apresentarem resultados serão estudadas e purificadas pela empresa no país, em cooperação com
instituições de pesquisa. Os provedores de acesso à biodiversidade, os cientistas e as instituições tornamse parceiros da Extracta na patente nacional e internacional das moléculas inovadoras que forem
inventadas a partir desses moldes naturais.
Este investimento da Biominas permitirá à Extracta ampliar a sua infra-estrutura tecnológica e parcerias em
todo o país. A Extracta acredita que o desenvolvimento de uma densa rede de empresas tecnológicas em
torno das instituições científicas brasileiras e de P&D será o caminho para maximizar as potencialidades das
atividades de P&D no país. A Extracta segue esse caminho para transformar em ressaltado concreto o
estudo da biodiversidade.
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