
 

Analista de Investimento de Venture Capital 

A EDP Ventures é o Corporate Venture Capital da EDP, empresa de energia multinacional 

com atuação em 28 países (Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia). 

 

A EDP Ventures vai investir 100 Milhões de euros (+500 milhões de reais) em startups com 

soluções para o mercado energético nas verticais: Fontes Renováveis de Energia, Redes do 

Futuro, Geração Distribuída, Hidrogênio Verde, Armazenamento e flexibilidade, Mobilidade 

Elétrica, Descarbonizarão, Inteligência Artificial & Digital. 

 

EDP Ventures participa em rodadas de Investimento Seed até Series B, como Leader ou 

Follower, coinvestindo com os principais fundos de Venture Capital do Brasil e do mundo, 

adquirindo participações minoritárias em empresas que tenham fit estratégico com o grupo 

EDP. 

 

A Equipe baseada em São Paulo é responsável pelos investimentos na América Latina e 

acompanha os investimentos globais juntos as equipes baseadas em Portugal e Espanha. 

 

EDP Ventures procura um Analista de Investimentos | Venture Capital, com perfil analítico e 

grande interesse por novas tecnologias e inovação. 

 

Principais funções: 

 

• Prospecção de startups no Brasil e na América Latina em geral; 

• Preparação de apresentações com a visão geral da startup, modelo de negócio e 

tamanho de mercado, importância estratégica para o Grupo EDP, o impacto nas 

unidades de negócio locais e globais, avaliação econômico-financeira, matriz de riscos 

e outros temas para a tomada de decisão da Diretoria e Conselho; 

• Pesquisa e coleta de dados de mercado para análises de mercado, transações 

comparáveis e múltiplos (valuations). 

• Desenvolver modelagem econômico financeira no excel para demonstrar 

rentabilidade e Valuation das startups targets; 

• Apoiar no controle e análise da performance dos investimentos e dos principais KPI de 

Impacto estratégico; 

• Acompanhar orçamento da área e utilizar as plataformas de TI para gestão de deal 

flow e processos internos. 

• Auxilio na Due Diligence de potenciais investidas, juntos com a equipe de gestão, 

expertos da indústria e consultores externos, 

• Acompanhar todo o processo de execução e operacionalização dos investimentos 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3036686898/?alternateChannel=search&refId=NK9a0oW0Ao9AjzDInq9BRA%3D%3D&trackingId=5EiWve7B6aongRZnCtzdNA%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/3036686898/?alternateChannel=search&refId=NK9a0oW0Ao9AjzDInq9BRA%3D%3D&trackingId=5EiWve7B6aongRZnCtzdNA%3D%3D


Requisitos: 

 

Experiencia prévia: Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity ou M&A . 

Interesse e conhecimento do mercado de startups e Venture Capital 

Forte experiencia com excel, especialmente modelagem financeira e valuations 

Ótima prática de Power point 

Inglês Fluente 

Forte capacidade analítica e de Problem Solving            

 

Contato: interessados devem enviar CV atualizado para Rosario Cannata 

(rosario.cannata@edp.com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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