Brasileiro, casado, natural de Belo Horizonte – Minas Gerais
Formado em Engenharia Civil, em 1961, pela UFMG, com pós-graduação em Administração de Empresas, pela
FGV-SP.
Iniciou sua carreira na Andrade Gutierrez, em 1961, como Engenheiro de Campo, e desde então, ocupou as
principais funções da empresa. Em 1969, passou a Diretor de Obras, em 1973, a Diretor de Operações e, em 1978,
assumiu a função de Diretor Superintendente, cargo correspondente ao de principal executivo da Construtora
Andrade Gutierrez, no qual esteve até 2001.
Nas funções exercidas, Eduardo participou ativamente da implantação e desenvolvimento da estrutura
administrativa e da expansão da empresa no mercado da construção pesada no Brasil e em 15 países no exterior.
Na década de 90, liderou e coordenou o projeto intitulado AG-2000, com a finalidade de preparar a empresa para
as novas transformações ocorridas no mundo, no país e no setor de construção, com o objetivo de definir uma
nova Visão Empresarial, nova Estratégia e reformular a sua Estrutura Organizacional. Em decorrência disto, a
empresa realizou grandes investimentos no setor de infraestrutura.
Com o sucesso deste projeto, a empresa transformou-se em Grupo Empresarial com a criação de uma Holding e
quatro empresas, cada uma operando em um setor diferente: Infraestrutura, Telefonia e Construção Pesada, no
Brasil e no Exterior.
A partir de 2001 Eduardo passou liderar a atuação da empresa no setor de investimentos em infra-estrutura
(Concessões de rodovias, metrôs, aeroportos, saneamento e energia elétrica).

Hoje é presidente do Conselho de Administração e da Diretoria da Administradora São Miguel S.A., holding que
possui 1/3 das ações do Grupo Andrade Gutierrez.
Também é membro do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez S/A, Holding do grupo, do Conselho de
Administração da Andrade Gutierrez Concessões, Membro dos Conselhos de Administração da CCR - Cia de
Concessões Rodoviárias, da CEMIG e do Hospital Mater Dei e do Conselho Curador da FDC desde 2006.

