Emerson de Almeida
Cofundador e Presidente da Diretoria Estatutária

Emerson de Almeida é cofundador e presidente da Diretoria Estatutária da Fundação
Dom Cabral (FDC). Foi seu presidente desde sua criação, em 1976, até 2012. A FDC
ocupa lugar de destaque entre as escolas de gestão de classe mundial. Durante sua
gestão, a FDC foi classiﬁcada como a 5ª melhor escola de gestão do mundo, segundo o
ranking de educação execu va do Financial Times (2005) e a melhor escola da América
La na, segundo classiﬁcação da revista America Economia. Liderou a formação de
alianças com "business schools" de vários países e a cons tuição de parcerias com
empresas de médio e grande portes. Incen vou o desenvolvimento de programas para
criação de negócios que visavam resultados ﬁnanceiros e amplitude social.
É autor dos livros “Plantando Carvalhos – Fundamentos da Empresa Relevante”,
publicado em português e em espanhol, e “A sucessão como ela é: de sen mentos a
jogos polí cos nas organizações”, publicado em setembro de 2016. Este úl mo trata a
sucessão a par r dos aspectos subje vos dos sen mentos vivenciados pelos seus
protagonistas, especialmente pelo sucedido, e dos aspectos obje vos para as
organizações, incluindo a longevidade ou a instabilidade, dependendo do grau de
desenvolvimento de seu processo.
Começou sua carreira proﬁssional como jornalista, tendo atuado como repórter em
jornais e televisão. É formado em Economia pela UFMG - Universidade Federal de
Minas Gerais. Fez pósgraduação no Ins tut Français de Presse – (1971), ins tuição
associada à Université de Paris, e no “Ins tut d’Études de Development Economique et
Social” na França - (1972).
Desde 2009 dedica-se à produção em pequena escala de vinho em Mendoza, na
Argen na. Seu vinho “bou que” leva o nome de “Gracias a la vida”. É um “gran
reserva” da uva Malbec.

