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Alex Matias Ojeda Mercado 

 
 

Español 
 

 Breve biografía del candidato. 
 
Durante años he participado en LACNOG y LACNIC. En todos estos años he sido observador de muchas prácticas que 
no me agradan y que en innumerables ocasiones he manifestado. Es por esto,m y mi afán de cooperar en lo que más 
pueda a la comunidad es que deseo formar parte de la comisión fiscal, para así, dentro de este ente tener las 
herramientas y provocar que la gente se involucre en la supervisión de actividades y funciones de LACNIC como 
organización. 
 
LACNIC es una organización que se debe a la comunidad. Por la comunidad y para la comunidad y bajo ninguna 
circunstancia de forma inversa. 
 
Mi prioridad será velar por una organización que sirva a sus miembros. Masificar la importancia de participación e 
involucramiento de los miembros. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

 
Soy una persona que ha dedicado muchos años de mi vida en evangelizar sobre el acceso universal a internet como un 
derecho. He discutido, propuesto e implementado temas de mejoras prácticas para el funcionamiento de internet. 
Soy perseverante, lucho por lo que creo justo. La mayoría de las veces no es justicia personal; es justicia que merecen 
aquellos que no tienen voz. Defiendo, aporto y sueño desde mis entrañas. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

 
Tengo 33 años, he crecido junto a la tecnología y las telecomunicaciones. Esta es mi pasión. He ejercido numerosos 
cargos tanto pagos como por pasión y soy feliz en hacerlo. 
 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 
Llevo muchos años participando en LACNIC y los grupos que le rodean. Creo fuertemente en la capacidad de esta 
organización al igual que otras como ISOC. Trabajaré en lo que sea necesario y cuanto sea necesario por las 
instituciones con las cuales comparta principios y valores. 
 



 

 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
LACNIC es fundamental en el desarrollo de la telecomunicaciones en la region. Así mismo, debe tener la capacidad de 
ser mucho más que las personas que la componen. LACNIC es una organización de los miembros y para los miembros. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Deseo fuertemente participar en este cargo ya que mi afán siempre ha sido ser parte y aportar en la comunidad y creo 
que en LACNIC existen vicios y criterios individualistas que muchas veces han opacado el principal objetivo de la 
organización que son sus miembros. Quiero ser un fuerte precursor de ideas, quiero ser un gran apoyo, quiero ser un 
gran contrincante, quiero que se discutan los tabúes, quiero que se respete la institucionalidad y que se mejoren 
muchas cosas que hacen falta. 
 

➢ Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Moderador del Foro Público de Políticas 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 

FLIP 6 
Foro de Seguridad 
Foro de Interconexión Foro de Operadores Foro Público de Políticas Peering Forum 
Foro Técnico de LACNIC 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
Evento LACNIC 
Evento LACNIC / LACNOG LACNIC in the Caribbean 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 

entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 
 
Propietario de CHILENETWORKS S.p.a. 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
Participo activamente en organizaciones relacionadas o creadas para fomentar el despliegue de internet , acceso 
universal, empresas de telecomunicaciones. 
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English 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
For years I have participated in LACNOG and LACNIC. While doing so, I have observed many practices with which I am 
not happy and have said so on countless occasions. Coupled with my desire to cooperate with the community as much 
as I can, this is my reason for wanting to be part of the Fiscal Commission, where I hope to have the tools and 
encourage people to participate in supervising the activities and functions of LACNIC as an organization. 
 
LACNIC is an organization that owes itself to the community. By the community and for the community, under no 
circumstances the other way around. 
 
My priority will be seeing to an organization that serves its members. Increase the importance of member 
participation and engagement. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I have devoted many years of my life to evangelizing about universal access as a right. I have discussed, proposed and 
implemented practical improvements for the functioning of the Internet. 
I am persistent and fight for what I believe to be fair. Most of the time it is not about personal justice, but about 
justice deserved by those who have no voice. I defend, contribute and dream from the bottom of my heart. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
I am 33 years old, I grew up with technology and telecommunications. This is my passion. I have held numerous 
positions both in a paid and in an honorary capacity, and I am always happy to take them on. 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
I have been participating in LACNIC and related groups for many years. I am a strong believer in the capability of this 
organization as well as that of others such as ISOC. I will work tirelessly on whatever is necessary for the institutions 
with which I share common principles and values. 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 

 
LACNIC is essential for the development of telecommunications in the region. Likewise, LACNIC must have the ability 
to be much more than the people who comprise the organization. LACNIC is an organization by its members and for 
its members. 



 

 

 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
I have a strong desire to participate in this position, as I have always wanted to be part of –and contribute to– the 
community. I believe that individualistic flaws and criteria exist in LACNIC that have often overshadowed the main 
goal of the organization, which are its members. I want to be a strong precursor of ideas, I want to be a major support, 
I want to be a great opponent, I want to discuss taboos, I want respect for the institutional framework, and I want to 
improve many things that need improvement. 

 

 
➢ Desirable Suitability Criteria 

 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 
Chair of the Public Policy Forum 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
FLIP 6 
Security Forum 
Interconnection Forum 
Operators Forum 
LACNIC Public Policy Forum 
Peering Forum 
LACNIC Technical Forum 
 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
LACNIC Event  
LACNIC / LACNOG Event 
LACNIC in the Caribbean 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
Owner of CHILENETWORKS S.p.a. 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
I actively participate in organizations created for, or aimed at, promoting Internet development, universal access, 
telecommunications companies. 
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Português 
 

 Breve biografia do candidato. 

 
Durante anos participei em LACNOG e LACNIC. Em todos esses anos fui observador de muitas práticas que não me 
agradaram o qual manifestei em muitas ocasiões. É por causa disso e com o objetivo de cooperar o máximo possível 
com a comunidade que desejo fazer parte da comissão fiscal, para poder ter as ferramentas e fazer com que as 
pessoas se engajem na supervisão de atividades e funções de LACNIC como organização. 
LACNIC é uma organização que se deve à comunidade.  Pela comunidade e para a comunidade e sob nenhuma 
circunstância de maneira inversa.  
 
Minha prioridade será velar por uma organização que sirva aos seus membros.  Massificar a importância de 
participação e engajamento dos seus membros. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Sou uma pessoa que dedicou muitos anos de sua vida em evangelizar sobre o acesso universal à Internet como um 
direito. Tenho discutido, proposto e implementado assuntos de melhorias práticas para o funcionamento da Internet.  
Sou perseverante, luto pelo que acho justo. A maioria das vezes não é justiça pessoal; é justiça que merecem aqueles 
que não têm voz.  Defendo, contribuo e sonho do mais profundo de mim.  
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Tenho 33 anos, cresci junto com a tecnologia e as telecomunicações.  Esta é a minha paixão.  Exerci numerosos cargos 
tanto remunerados quanto por paixão e sou feliz em fazê-lo. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Há muitos anos que participo em LACNIC e nos grupos que o rodeiam. Acredito fortemente na capacidade desta 
organização ao igual que de outras como a ISOC. Eu trabalharei no que for necessário e quando for necessário pelas 
instituições com as quais partilhe princípios e valores. 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
LACNIC é fundamental no desenvolvimento das telecomunicações na região. Também deve ter a capacidade de ser 
muito mais do que as pessoas que a compõem.  LACNIC é uma organização dos membros e para os membros. 
 



 

 

 
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Quero fortemente participar neste cargo, pois meu desejo sempre foi fazer parte e contribuir para a comunidade, e 
acredito que em LACNIC existem vícios e critérios individualistas que muitas vezes apagaram o principal objetivo da 
organização que são seus membros. Quero ser um forte precursor de ideias, quero ser um grande apoio, quero ser um 
grande concorrente, quero que os tabus sejam discutidos, que as instituições sejam respeitadas e que muitas coisas 
que são necessárias sejam melhoradas. 
 
 

➢ Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 

 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 
Moderador do Fórum Público de Políticas 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 

 
FLIP 6 
Fórum de Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores 
Fórum Público de Políticas Peering Forum 
Fórum técnico de LACNIC 

 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, 
LACNICON the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Evento LACNIC 
Evento LACNIC / LACNOG LACNIC in the Caribbean 

 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou 
acionista) com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
Proprietário de CHILENETWORKS S.p.a. 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou 
acionista) com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Participo ativamente em organizações relacionadas ou criadas para promover o desenvolvimento da internet, acesso 
universal, empresas de telecomunicações. 


