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No início deste ano, a Extracta recebeu a sua primeira injeção de capital, no valor de US$ 400 mil.
O aporte, que culminou na abertura de capital da empresa, foi feito pela Fundação Biominas, entidade
privada e sem fins lucrativos, sediada em Belo Horizonte, voltada para o apoio de novos projetos no setor
de biotecnologia.
"Com o aporte desta nova holding, formada por investidores interessados em biotecnologia e coordenada
pelo Banco Pactual, temos os recursos suficientes para finalizarmos os nossos projetos, entre eles a maior
coleção brasileira de compostos químicos naturais", ressalta o diretor comercial da Extracta, João Paes de
Carvalho.
O professor Antonio Paes de Carvalho, fundador do pólo de biotecnologia do Rio e principal executivo da
Extracta, frisa que este aporte pode ser considerado o maior investimento de risco feito numa empresa
brasileira de biotecnologia. Para o pesquisador, a empresa está inaugurando um novo foco de investimentos
no Brasil.
A coleta de plantas é feita pela Extracta na Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e outros
ecossistemas brasileiros. O objetivo é reunir no banco de biodiversidade química novas moléculas para a
indústria farmacêutica e agroquímica.
O contrato com a Glaxo Wellcome, por exemplo, é impulsionado pela busca de substâncias reativas contra
alvos químicos e biológicos do interesse da multinacional. A Extracta busca nas plantas, combinações
químicas inéditas que possam resultar em medicamentos e, sobretudo, em patentes para a comunidade
científica brasileira.
A Extracta, cita João, é a primeira empresa latino-americana a utilizar as tecnologias de triagem biológica de
alta velocidade e técnicas robotizadas de alta sofisticação (denominadas de fingerprinting químico e high
throughut screening), que permitem, num curto período de tempo, o aproveitamento da biodiversidade
química brasileira, considerada a maior do mundo.
O Bio-Rio reúne empreendimentos emergentes de biotecnologia, atuando como uma incubadora de
empresas.
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