AWC

QUESTÕES GERAIS
O que é o AWC?
O programa Academic Working Capital é
uma iniciativa gratuita de educação empreendedora promovida pelo Instituto TIM
desde 2015 e que tem como objetivo
apoiar estudantes universitários a transformar seus projetos de Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em novos
negócios.
Quem pode participar?
Universitários de todo o Brasil. Podem se
inscrever equipes de 2 a 4 integrantes, sendo que pelo menos um deles, obrigatoriamente, tem que estar na etapa de elaboração do TCC na faculdade.
Como funciona o AWC?
Ao longo do ciclo do programa (que pode
se estender por 9 a 12 meses), os universitários desenvolvem suas ideias de negócio
com o objetivo de transformá-las em start1

ups. O processo é todo baseado na metodologia do empreendedorismo científico desde a definição do problema que a
startup vai resolver, passando pelo desenvolvimento da solução e a identificação do
público-alvo, até chegar no plano de
negócios e no pitch para investidores. Os
aprendizados acontecem em workshops
periódicos e encontros quinzenais com os
mentores e envolvem muito trabalho de
campo (entrevistas, pesquisas, experimentos, validações). No final, os grupos recebem apoio financeiro para construir o
protótipo da solução. Entenda melhor
como funciona o percurso do AWC neste
infográfico (LINK).
Quais são os benefícios de participar
do AWC?
Os conhecimentos adquiridos por quem
participa do AWC ficam para a vida inteira.
Aprender a construir hipóteses e validá-las
no mercado, ter a experiência de se virar e
buscar respostas por si mesmo, entender o
processo de desenvolvimento de um produto ou solução para que ele resolva um
problema real, conhecer a fundo a jornada
de um usuário são aprendizados que podem ser aplicados em qualquer profissão.
Mais do que um programa de apoio a em2

preendedorismo, AWC é um programa de
educação empreendedora - além de oferecer uma oportunidade de carreira, o programa ensina os participantes a levarem
para sua vida profissional o pensamento
empreendedor.
O que o Instituto TIM ganha com isso?
O Instituto TIM tem como missão criar e
potencializar ações e estratégias inovadoras para a democratização do conhecimento, ciência e tecnologia. AWC é um dos
projetos por meio dos quais o Instituto TIM
cumpre essa missão e contribui para o
desenvolvimento do Brasil. O Instituto TIM
não vai ser sócio da sua startup, nem vai ficar com ações ou equity, e nem espera
nada em troca da sua participação no programa - além de esforço e dedicação.
Quem faz o AWC acontecer?
Uma equipe de especialistas em inovação
e empreendedorismo se dedica diariamente a fazer o AWC acontecer, com o
apoio de diversas instituições que são
referência no ecossistema empreendedor,
como a Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico da Engenharia e o Núcleo de
Empreendedorismo, ambos da USP, a Rede
Mulher Empreendedora, a Poli Angels, en3

tre outras. Conheça a equipe e os
apoiadores do AWC no site do projeto.

Como faço para entrar em contato
com vocês?
Basta mandar um e-mail para coordenacao@awc.institutotim.org.br ou então
chamar a gente no WhatsApp, no número
(11) 97803 8895.

SE VOCÊ FOR ESTUDANTE...
Tenho uma ideia de TCC, mas não sei
se ela tem potencial para virar uma startup. Posso participar?
Sim! Exatamente por isso o AWC é um programa de educação empreendedora que
dura, no mínimo, 9 meses. Mais do que tirar sua ideia do papel, o que vamos fazer é
transformar você em um empreendedor para que, independente da ideia de
negócio que você tenha, você seja capaz
de transformá-la em negócio, validando
cada etapa do caminho e aumentando as
chances de sucesso. Por isso que, antes de
desenvolver a solução, você vai começar
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buscando por um problema - uma ideia de
negócio só tem chance de sucesso se resolver um problema real. Com a metodologia do empreendedorismo científico do
AWC, você vai buscar um possível encaixe
no mercado para a sua ideia, e fazer as
mudanças necessárias para que ela tenha
um público pagante. Mas fique tranquilo,
ok? A gente vai te acompanhar em cada
passo dessa jornada.
Podem participar TCCs de qualquer
curso, mesmo que não seja de tecnologia?
Sim. O que importa é que você tenha espírito empreendedor, uma boa ideia e vontade de transformar essa ideia até ela ter
aderência no mercado. Sua ideia não precisa ser disruptiva nem tecnicamente desafiadora: lembre-se que nem toda inovação
é tecnológica. Às vezes uma mudança de
processo, design ou funcionalidade já é capaz de gerar inovação.
Qual o nível de maturidade do meu
TCC para eu poder me inscrever?
Seu TCC pode estar em qualquer nível de
maturidade, inclusive pode estar bem embrionário. O essencial é que você (ou alguém do seu grupo) já esteja matriculado
na disciplina do TCC. Mas não confunda o
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nível de maturidade do TCC com o nível de
maturidade da sua ideia de negócio - são
coisas diferentes, ok? Independente do estágio do TCC, nós esperamos que você já
tenha refletido e pesquisado sobre a ideia
de negócio que quer desenvolver.
E se eu mudar o meu projeto no meio
do programa?
Não tem problema. Inclusive a gente já espera que você mude sua ideia quando
começar a entender como funciona o mercado e passar pelos processos de validação. Isso não quer dizer que você vai ter
que mudar seu TCC: o TCC é a base da
ideia que você vai inscrever, mas depois
que você entra no programa, eles podem
seguir rumos diferentes. Ou seja, você
pode continuar com o TCC que pensou inicialmente, mas sua ideia de empresa muito provavelmente vai amadurecer e evoluir
para atender ao mercado.
Preciso de autorização do meu orientador?
Não. A startup que você vai criar diz respeito somente a você e ao seu grupo. O
seu orientador vai pensar no TCC academicamente, enquanto o AWC vai te ajudar a
transformar a ideia de TCC em um negócio.
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Preciso concluir meu projeto de TCC
junto com o AWC?
Não necessariamente. O calendário da faculdade não é o mesmo do AWC - pode ser
que o programa termine antes, ou que
você se forme antes. A elaboração do TCC
e a participação no AWC correm em paralelo, e às vezes para destinos diferentes.
Mas não tem problema: se você ou alguém
do seu grupo se formar antes do final do
AWC, vocês continuam participando do
programa da mesma forma.
E meus direitos autorais?
Estão protegidos. Todo mundo que participa do AWC, incluindo a equipe responsável
pelo programa, assina um acordo de confidencialidade, se comprometendo a não divulgar o que é discutido no programa.
Posso participar sozinho?
Não. Os grupos precisam ter no mínimo 2
participantes e no máximo, 4.
Posso participar de outros programas
ou iniciativas de empreendedorismo durante o AWC?
Com certeza! É muito importante que você
busque complementar os conhecimentos
adquiridos no AWC com outras fontes, out7

ras pessoas, sempre pensando na evolução
do seu negócio. Essas articulações são valorizadas e defendidas. Inclusive o AWC se
articula com outras organizações e ligas de
empreendedorismo universitárias, e apoia
a participação dos grupos em programas
de aceleração complementares ou premiações.
Quantas horas por semana vai ser
necessário dedicar ao AWC?
Além das sessões de mentoria quinzenais,
que duram duas horas, e dos workshops,
que sempre acontecem nos finais de semana e duram o dia todo, você vai ter diversas tarefas ao longo de cada semana (fazer entrevistas, realizar experimentos,
pesquisas) e vai precisar de horas de trabalho em grupo. Nosso cálculo é que cada
membro do grupo deverá dedicar cerca de
10h semanais em média às tarefas do programa.
As horas que eu estiver desenvolvendo meu projeto no AWC contam como
horas complementares?
A princípio, não. Mas se você solicitar um
certificado de horas relativo à sua participação no AWC, nós podemos providenciar.
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Como funciona o apoio financeiro?
O apoio financeiro é somente para experimentos e prototipagem, o que acontece na
segunda metade do programa. É importante que você leia bem o edital, porque
nem todos os itens estão previstos no apoio financeiro. Você precisará fazer um orçamento detalhado, justificar cada compra e
tentar economizar ao máximo - exatamente como um empreendedor de primeira viagem faz. Aliás, o apoio financeiro é
uma parte bem pequena do AWC - o programa é bem maior e mais complexo do
que isso, e vai te exigir bastante em contrapartida. Se você pretende se inscrever
no AWC só por causa desse apoio, pense
duas vezes.
Como faço para me inscrever?
O grupo precisará fazer uma descrição detalhada da proposta, reunir declarações de
concordância e documentos de todos os
membros, enviar a comprovação de
matrícula na disciplina do TCC e gravar um
pequeno pitch em vídeo. São várias etapas,
mas todas elas estão bem descritas no edital. Leia o edital atentamente e use-o
como guia (LINK). Nossa recomendação é
que você reúna e preencha esses documentos com bastante atenção, com tempo
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e antecedência. Você deverá enviar todos
os documentos digitalmente, de acordo
com as orientações do edital. Se tiver dúvidas, entre em contato com a equipe AWC
no e-mail coordenacao@awc.institutotim.
org.br.

SE VOCÊ É PROFESSOR OU
QUER SE TORNAR PARCEIRO...
Quero ser parceiro do projeto, como
faço?
O AWC está sempre em busca de novos
parceiros! Fale com a gente pelo e-mail coordenacao@awc.institutotim.org.br para
marcarmos uma conversa. Assim podemos
descobrir de que forma o AWC se encaixa
na sua necessidade, e como você pode
contribuir para o programa.
Existe alguma burocracia para que a
universidade seja parceira do AWC?
Não. Qualquer aluno, de qualquer universidade, pode participar do programa, já que
a inscrição é direta e não precisa ser intermediada por acordo formal com a universidade. Mas se a universidade tiver interesse
em outro tipo de parceria (para desenvolvi10

mento de conteúdo, divulgação ou outros
aspectos), podemos conversar.
Existe capacitação para os professores? Os professores podem participar
das atividades?
Não existe capacitação para professores.
Mas se o professor tiver interesse, ele pode
assistir aos workshops como ouvinte e se
tornar um parceiro do AWC.

AWC
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