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Capital de risco ou venture capital é uma das modalidades de investimento voltado para
empresas que apresentam alto risco e também alto poder de retorno, por conta de seu grande
potencial de crescimento e inovação. Sendo assim, este tipo de financiamento é comumente
utilizado por startups. Uma startup é uma organização temporária que busca um modelo de
negócios repetível e escalável. Ao lidar com inovação uma startup atua dentro de um
ambiente de incertezas. Para sobreviver e encontrar este modelo escalável, ela necessita
captar constantes investimentos em seus primeiros meses ou anos de vida. A ELAN (acrônimo
para Estação de Lançamento) é um Habitat de Inovação e Empreendedorismo sediado no IFRS
- Campus Porto Alegre, programa de Pesquisa e Extensão,que tem por objetivo estimular, dar
suporte, e desenvolver startups digitais e makers em fase inicial de ideação. As modalidades
de serviço oferecidas pela Estação de Lançamento são pré-aceleração e incubação. O
programa de pré-aceleração visa desenvolver projetos de Startups de modo a capacitá-las a
captarem investimentos por meio da consolidação de um MVP (Produto Mínimo Viável) de
seu produto ou serviço. A partir da validação deste MVP no mercado, a ELAN presta assessoria
às startups para que submetam suas propostas a aceleradoras de empresas, e fundos de
investimento para que, a partir do desenvolvimento da startup durante o processo de préaceleração, estejam aptas a captarem investimentos de risco. O presente trabalho é um
estudo de caso da startup Trashin, empresa que foi pré-acelerada em 2018, e hoje está
incubada na ELAN. A Trashin captou investimento de risco em 2018, e hoje está com a segunda
rodada de investimentos aberta pela Captable, empresa que gerencia rodadas de
crowdfunding (financiamento coletivo). A Trashin visa arrecadar 1 milhão e 100 mil reais. Até
a data de submissão deste resumo, já havia arrecadado 370 mil reais. Como objetivo desta
pesquisa pretende-se identificar e compreender os fatores de sucesso que levaram a Trashin
a ser a única startup da turma de pré-aceleração de 2018 de um total de 12 empresas que
conseguiu captar investimentos de risco. Assim, o objetivo é de assimilar os resultados a serem
obtidos dentro da Pré-aceleração da ELAN de modo a aumentar a probabilidade de captação
de investimentos por parte do grupo de novas startups em processo de Pré-aceleração em
2019. Como metodologia será realizada a aplicação de questionário, a partir de uma revisão
da literatura.
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