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PORTFÓLIO DE EDUARDO FAGUNDES 
 

 

Eduardo Fagundes e seus associados possuem expertise e metodologias para atender a 

todas as fases para a transformação digital das empresas e desenvolvimento de startups.  

▪ Mantemos parcerias com grupos de pesquisas de Universidades para P&D, 

aproveitando subsídios da Lei do Bem e fundos para pesquisa;  

▪ Elaboramos estratégias para negócios sustentáveis, atendendo as perspectivas 

econômicas, ambientais e sociais (Triple Bottom Line), alinhadas com o GRI (Global 

Reporting Iniciative) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) das Nações 

Unidas, além de relatórios de sustentabilidade empresarial;  

▪ Desenvolvemos soluções de tecnologia para Cidades Inteligentes e Sustentáveis, 

baseadas na ISO 37.120;  

▪ Criamos estratégias de automação extrema, baseadas nos conceitos da Indústria 4.0, 

para o desenvolvimento de fábricas inteligentes (Smart Factories);  

▪ Para atender projetos de eficiência energética e novas demandas de energia 

renováveis, como fotovoltaica e biomassa, elaboramos projetos e criarmos novos 

modelos de negócios para viabilizá-los;  

▪ Projetamos e executamos projetos de Big Data & Analytics para análise avançada de 

grandes volumes de dados, usando modelos preditivos e prescritivos;  

▪ Desenvolvemos projetos de softwares, baseados em Inteligência Artificial;  

▪ Somos especialistas em desenvolvimento de modelos de governança para Data 

Centers, incluindo modelos para solução de problemas e melhoria contínua;  

▪ O gerenciamento dos projetos usa metodologias ágeis, com técnicas de engajamento 

e compromisso das pessoas, autogerenciamento e autonomia, lideradas pelos donos 

dos produtos.  

Currículo 
Eduardo Fagundes é um empreendedor polivalente. Desenvolve projetos de P&D na área 

de Inteligência Artificial para o setor de energia. Professor de Engenharia de Software 

no pós-graduação em Governança de TI da Universidade Mackenzie e de Estratégias de 

Negócios Sustentáveis no MBA da FIAP. Coordena fóruns virtuais (Cidades Inteligentes, 

Eficiência Energética e Sustentabilidade), desenvolvendo cursos online, palestras e 

workshops de inovação. Desenvolveu projetos na Alemanha, Argentina, Brasil, Estados 

Unidos, Índia, Inglaterra e Itália para a Ford Motor Company e AES Corporation. Foi 

gerente de Telecomunicações e Data Center da Autolatina, joint venture entre a Ford e 

Volkswagen na Argentina e Brasil. Atuou como gerente de TI da Ford América do Sul e 

CIO da AES Brasil (AES Eletropaulo, AES Sul, AES Tietê e outras empresas do grupo).  


