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Maestro, Diretor Musical, Arranjador e Empreendedor 

 
Doutorando e Mestre em Regência Orquestral pelo Instituto de Artes da 
UNICAMP e com MBA em Gestão Estratégica pela Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade de São Paulo-FEA/USP, 
Eduardo possui uma vasta experiência no setor de entretenimento como 
maestro, diretor musical e arranjador. Dirigiu os espetáculos “Bravo 
Pavarotti”, “Rod Hanna in Concert”, “Queen Experience in Concert”, “Abba 
Experience in Concert”, “Pink Floyd Experience in Concert”, “Anime Live 
Show”, “Marconi Araújo 30 anos” e os musicais “New York, New York”, “A 
Bela e a Fera”, “A Pequena Sereia” e “A Bela Adormecida”. Também 
dirigiu os Especiais de Natal da emissora de TV Rede Vida, o espetáculo 
"Musical Sinfônico" com a atriz Claudia Raia, e foi arranjador e assistente 
de direção musical de "Chaplin, O Musical". Eduardo foi o maestro nas 
turnês do grupo vocal "Il Divo" e do tenor italiano Emanuele Servidio com 
a turnê "Dall'Itália con Amore", no Brasil. Sempre transitando entre os espetáculos e a música de 
concerto, atuou como diretor artístico da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro e nos últimos anos se 
apresentou junto a Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra 
Sinfônica da USP, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica de Santo André, Banda 
Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra de Sopros Brasileira, entre outras.  
Eduardo é coordenador pedagógico do projeto “Solar Musical”, que oferece ensino gratuito de artes 
para crianças de baixa renda no interior de São Paulo.  

Com uma forte atuação empreendedora, elaborou 
uma série de vídeo-aulas com temas relacionados 
ao empreendedorismo no setor cultural em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a Fundação Nacional das Artes 
(FUNARTE), além de palestras em diversas 
instituições de ensino do país, como a Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Eduardo é sócio 
fundador da Life Concert Entretenimento, diretor 
musical da BRZ Culture & Entertainment e Curador 
Musical da Orquestra Sinfônica Brasileira. 

 
 
 

www.lifeconcert.com.br 
eduardo@lifeconcert.com.br 

+55 11 9 7406-6675 


