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CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Udo Gabriel Vasconcelos Silva
Cargo comissionado: Diretor de Gestão Estratégica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra)  - DAS 101.5

FORMAÇÃO

Curso: Administração de Empresas.

Instituição: Universidade Tiradentes (Unit) – Sergipe.

Conclusão: 2002.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Jun/2020 – Atual  –  Diretoria  de Gestão Estratégica do Instituto  Nacional  de Colonização e Reforma
Agrária (Incra).

- Diretor

Set/2019  a  Jun/2020  –  Superintendência  Regional  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma
Agrária (Incra) em Sergipe (SE).

- Superintendente

2013 a 2018 – Estre Ambiental S/A e CAVO Serviços e Saneamento S/A.
- Gerente de Contratos Públicos (Nacional) - Operações da Unidade Limpeza Pública (RSU – Resíduos sólidos
Urbanos) e CGR – Centro de Gerenciamento de Resíduos (aterro sanitário), em Sergipe. Responsável pela
gestão de todas as atividades de limpeza urbana no estado de Sergipe.

Principais atividades:
 Responsável direto por 1,2 mil colaboradores;
 Asseverar  o  cumprimento  das  metas  integradas  de  gestão  estabelecidas  anualmente  pelo  Conselho

Administrativo;
 Cumprir e gerenciar o programa de integridade da empresa, alinhado às melhores práticas e aos requisitos

da Lei 12.846/2013, a Lei Anticorrupção;
 Comandar atividades operacionais, resultando em alto nível de performance de serviço e resultado;
 Busca contínua de conexão e motivação das pessoas, afim de garantir o máximo desempenho da equipe –

Programa de Excelência;
 Proporcionar máxima segurança das operações e na manutenção dos procedimentos estabelecidos pelas

regras de Governança Corporativa.
 Gerenciar o orçamento (anual) e o atingimento do EBITDA proposto pelos acionistas;

2008 a 2013 – Desenvolvimento, Criação e Projetos. Escritório de Projetos e Engenharia de Negócios
(DCP).
Consultor institucional, comercial e planejamento estratégico
Principais atividades: avaliação analítica na busca de novas oportunidades de negócio



2005 a 2007 – Prefeitura de Barra dos Coqueiros/SE. 
Secretário Municipal de Finanças
Principais  atividades:  planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  das  atividades  financeiras  da
Administração Municipal, bem como dos serviços atinentes às políticas municipais tributárias e econômico-
financeiras.

2004 a 2006 – Credenciado TIM.
Proprietário Revendedor TIM
Principais atividades: Venda de produtos de telecomunicações TIM, Mercado corporativo e Varejo.  

2002 a 2003 – Oi Telemar.
Gestor Operacional BA/SE
Principais atividades: responsável pelo start-up da empresa no estado de SE. Desenvolvimento e implantação
de toda a rede comercial, planejamento estrégico, operacional e analítico de mercado da regional Bahia e
Sergipe.

1999 a 2002 – TIM Telecom Itália do Brasil.
Supervisor Comercial e Operacional do estado de Sergipe
Principais  atividades:  todas  as  operações  comerciais  (corporate,  grande  varejo  e  rede  dealers)  e
administrativas da Tim no estado de Sergipe.

1994 a 1997 – Grupo Ultra.
Assessor gerencial
Principais atividades: análise técnica dos processos administrativos, Responsável pelo controle dos recursos
patrimoniais,  logística  e  abastecimento de GLP,  análise de custo  de oportunidade,  análise de estudos de
mercado e budget anual da regional Sergipe (Sergipe, Alagoas, alguns municípios da Bahia e de Pernambuco).

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Executivo com 16 anos em cargos de liderança e experiência em empresas Nacionais e Multinacionais na área 
de negócios, finanças, logistic chain, supply chain e start up.

Experiência em planejamento estratégico do negócio, desenvolvimento e aplicação das políticas empresariais
em nível nacional.

Treinamento e capacitação em: 
Cursos de formação de liderança (Grupo Estre Ambiental S/A - TTI Sucess Insigts, Affero Lab);
Curso de Compliance e Governança Corporativa, prevenção a fraudes e gestão integrada;
Curso de Gerenciamento do Programa Antissuborno e Compliance na Gestão de Serviços;
Curso SAP – módulos: produção, pessoal, comercial e administrativo;
Curso de gestão pública;
Análise e Gerenciamento de Riscos.
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