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Marco Urbina Brualla 

 
 

Español 
 

 Breve biografía del candidato. 
 
Natural de Panamá, pero he tenido la oportunidad de estudiar y laborar por algunos años en Reino Unido y España. 
Soy Ingeniero Industrial de profesión pero desde hace ya casi 10 años me he dedicado al sector de las 
telecomunicaciones y docencia. Cuento con postgrados y maestrías en docencia superior y logística. 
Actualmente soy socio y gerente general de Vozelia Panamá, un operador de telefonía fija local, que ofrece además 
servicios de internet y centrales telefónicas virtuales. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 
Soy una persona a la que le encantan los retos y he intentando desde mis tiempos de mi formación universitaria, en 
pertenecer a organizaciones no gubernamentales para contribuir al desarrollo. 
A nivel personal disfruto de correr, jugar golf y la lectura. 
Creo que con dedicación, esfuerzo y perseverancia, sumado a un poco de suerte, uno puede lograr lo que se 
proponga. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Realice estudios de Ingeniería Industrial en la universidad católica de Panamá, posteriormente tuve la oportunidad de 
realizar estudios de maestría en Reino Unido y España. En este último país también tuve la oportunidad de residir por 
ocho años. 
También completé estudios de docencia superior en Panamá. 
Inicie mi carrera profesional en el sector marítimo y logística, pero posteriormente me dediqué al sector de las 
telecomunicaciones y servicios asociados. Luego tuve la oportunidad de en conjunto con uno de mis mejores amigos 
iniciar un negocio propio al cual me dedico. 
También creo en que los profesionales deben transmitir sus experiencias a futuras generaciones, y es por ello que me 
dedico a tiempo parcial a la docencia. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 
Conocí de LACNIC al iniciar mi empresa, hace aproximadamente cinco años atrás. 
Para nosotros era fundamental pertenecer a LACNIC y utilizar sus servicios al ser un operador de telecomunicaciones 
IP. 
El servicio y apoyo dado por LACNIC, así como su excelente apoyo son los que me hicieron tomar la decisión de 
involucrarme más con esta organización. 



 

 

 

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

 
LACNIC es un ejemplo a seguir en otros ámbitos de la región como son el político, económico y social. Es una 
organización que cumple con sus funciones y objetivos alejados de cualquier tipo de interés particular que pueda 
existir, algo que todavía no es común en nuestra región. 
Además de ser ejemplo a seguir, LACNIC debe tener mayor protagonismo en otros aspectos de la región y lograr 
cumplir los objetivos regionales que se ha propuesta logrando aumentar su membresía e protagonismo en los 
aspectos que le competen. 
 

 ¿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? 

 
Considero que en primer lugar aportaría la iniciativa de que otras personas de países que no tienen participación 
actual se animen a tener representación en LACNIC. Panamá no ha tenido una participación constante en LACNIC. 
Soy una persona de una trayectoria incuestionable y que puedo aportar seriedad y transparencia a la posición que 
estoy aplicando. También en las organizaciones en las cuales he pertenecido y he ocupado puestos directivos siempre 
me he involucrado al máximo para cumplir con mis funciones y dejar algún aporte que sirva para el futuro. 
 
 

➢ 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. 
 
Ninguno 
 

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

Ninguno 
 

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

 
Ninguno 
 

 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). 

 
Accionista de la empresa Vozelia S.A. quien es miembro de LACNIC. Ejerzo como Gerente General de la misma. 
 

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

 
Miembro asociado de Intered en Panamá. 
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English 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
I was born in Panama but had the opportunity to study and work for a few years in the United Kingdom and Spain. 
I have a degree in Industrial Engineering but have spent almost 10 years working in the telecommunications sector 
and teaching. I also completed postgraduate studies in both higher education and logistics. 
I am currently partner and general manager of Vozelia Panama, a local fixed-line operator that also offers Internet 
services and virtual telephone exchanges. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I am a person who loves challenges. Since my student days at the university, I have always tried to be part of non-
government organizations seeking to contribute to development. 
On a personal level, I enjoy running, playing golf and reading. 
I believe that with dedication, effort, perseverance and a bit of luck, one can achieve whatever we set our minds to. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
I studied Industrial Engineering at the Catholic University of Panama, and later had the chance to study for a master's 
degree in the United Kingdom and Spain, where I lived for eight years 
I also completed studies in higher education in Panama. 
My professional career began in the maritime and logistics sector, after which I immersed myself in the 
telecommunications and associated services sector. Later, I had the opportunity to start my own business with one of 
my best friends. 
I also believe that professionals should transmit their experiences to future generations, which is why I spend part of 
my time teaching. 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
I first became aware of LACNIC when I started my company, approximately five years ago. 
As an IP telecommunications operator, being part of LACNIC and using its services was essential to us. 
The service and support we received from LACNIC are what made me decide to become more involved in this 
organization. 
 

 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 an example that should be followed at regional level, including in the political, economic and social sectors. 
It is an organization that fulfills its role and meets its objectives without any type of personal interest, and this is not 
yet common in our region. 
In addition to setting an example, LACNIC should have greater prominence in other areas and achieve its objectives for 
the region by increasing their membership and prominence in their areas of concern. 
 

 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? 

 
First, I believe my initiative would encourage other people in countries that are not currently participating in LACNIC 
to do the same. Panama has not constantly participated in LACNIC. 
I am a person with a proven professional background and can contribute seriousness and transparency to the position 
to which I am applying. In addition, I have I have always been fully involved and committed to fulfilling my duties. 
Likewise, I have tried to make a lasting contribution to each of the organizations where I have participated and served 
in a management role. 

 

 
➢ 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. 
 
None 
 

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

 
None 
 

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

 
None 
 

 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). 

 
Shareholder of Vozelia S.A., a company that is a member of LACNIC. I am the company's General Manager. 
 

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

 
Associate member of Intered (Panama). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Marco Urbina Brualla 

 
 

Português 
 

 Breve biografia do candidato. 
 
Natural do Panamá, mas tive a oportunidade de estudar e trabalhar por alguns anos no Reino Unido e na Espanha. 
Eu sou engenheiro industrial por profissão, mas há quase dez anos estou dedicado ao setor das telecomunicações e 
do ensino. Fiz cursos de pós-graduação e mestrado em ensino superior e logístico. 
Hoje sou sócio e gerente geral do Vozelia Panamá, um operador de telefonia fixa local, que oferece também serviços 
da Internet e centrais telefônicas virtuais. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Eu sou uma pessoa que gosta de desafios e tenho tentado desde a minha formação universitária, pertencer a 
organizações não governamentais para contribuir para o desenvolvimento. 
Nas minhas horas de lazer, gosto de correr, jogar golfe e ler.  
Acredito que com dedicação, esforço e perseverança, somado a um pouco de sorte, qualquer um pode conseguir o 
que se propõe. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  

 
Eu estudei Engenharia Industrial na Universidade Católica do Panamá, depois tive a oportunidade de fazer um 
mestrado no Reino Unido e na Espanha. Na Espanha também teve a sorte de morar por oito anos.  
Também concluí estudos de ensino superior no Panamá. 
Comecei a minha carreira profissional no setor marítimo e logístico, mas depois me dediquei ao setor das 
telecomunicações e serviços associados. Então eu tive a oportunidade de começar um negócio próprio com um dos 
meus melhores amigos. 
Eu também acredito que os profissionais devem transmitir suas experiências para as gerações futuras, e é por isso que 
dedico tempo parcial ao ensino. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Conheci LACNIC quando comecei com a minha empresa, há cerca de cinco anos. 
Para nós, era fundamental pertencer a LACNIC e usar seus serviços para ser uma operadora de telecomunicações IP. 
O serviço e excelente apoio dado por LACNIC me levaram a tomar a decisão de ficar mais envolvido com essa 
organização. 
 



 

 

 
 
 
 

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

 
LACNIC é um exemplo a seguir em outros âmbitos da região, como o político, econômico e social. É uma organização 
que cumpre suas funções e objetivos longe de qualquer tipo de interesse particular que possa existir, fato que ainda 
não é comum na nossa região. 
Além de ser um exemplo a seguir, LACNIC deve ter maior destaque em outros aspectos da região e alcançar os 
objetivos regionais que foram propostos aumentando sua participação e proeminência nas áreas que lhes dizem 
respeito. 
 

 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? 

 
Acredito que, em primeiro lugar, contribuiria a iniciativa de que outras pessoas de países que não têm participação 
atual sejam incentivadas a ter representação em LACNIC. O Panamá não teve uma participação constante em LACNIC. 
Eu sou uma pessoa de uma trajetória inquestionável e posso contribuir com seriedade e transparência para a posição 
que estou me candidatando. Também nas organizações em que tenho pertencido e ocupado cargos de gerência, 
sempre me envolvi plenamente para cumprir meus deveres e deixar algum legado que serva para o futuro. 
 
 

➢ 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. 
 
Nenhum 
 

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

 
Nenhum 
 

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

 
Nenhum 
 

 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). 

 
Acionista da empresa Vozelia S.A. Que é membro de LACNIC. Atuo como Gerente Geral da mesma. 
 



 

 

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

 
Membro associado de Intered no Panamá. 


