
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Alejandro	Guzman	

	
Español	

	
 Breve	biografía	del	candidato.	

	
Soy	nacido	en	Medellín,	Colombia.	Casado	hace	13	años.	Tengo	un	hijo	de	9	años.	He	vivido	en	Colombia	y	en	Estados	
Unidos.	
	

 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	
	
Soy	una	persona	con	múltiples	aficiones.	La	primera	es	mi	familia	y	hacer	cosas	para	ayudar	a	la	gente	que	es	lo	que	
más	 satisfacción	 me	 causa.	 La	 segunda	 es	 mi	 vida	 profesional	 la	 cual	 disfruto	 mucho	 pues	 el	 área	 de	 las	
telecomunicaciones	 y	 en	 especial	 el	 mundo	 de	 internet	 son	 muy	 interesantes	 y	 poder	 interactuar	 con	 diferentes	
culturas	en	Latinoamérica	ha	sido	una	experiencia	fabulosa.	Finalmente	soy	pintor	aunque	dedico	a	eso	menos	tiempo	
de	lo	que	quisiera	y	me	encanta	la	música	y	deseo	algún	día	aprender	a	tocar	bien	el	piano.	
	
Pienso	 que	 los	 valores	 morales	 no	 pasan	 de	 moda	 y	 la	 fidelidad,	 la	 honestidad	 y	 la	 responsabilidad	 son	 virtudes	
esenciales	en	todo	aspecto	de	la	vida.	
	

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Estudié	Ingeniería	Electrónica	y	un	Posgrado	en	Telecomunicaciones	en	la	Univ.	Pontificia	Bolivariana.	Tengo	diplomas	
en	Gerencia	de	Proyectos	de	 la	Univ.	Católica	del	Norte,	Mercadeo	y	Desarrollo	de	Productos	de	 la	Universidad	de	
Medellín,	Regulación	en	Telecomunicaciones	del	Externado	entre	otros.	
	
Inicié	mi	 carrera	 profesional	 en	 EDATEL	 como	 Ingeniero	 de	 Planeación	 y	 luego	 como	 Especialista	 de	 Desarrollo	 de	
Productos.	 Luego	 pase	 a	 Internexa	 del	 Grupo	 ISA	 donde	 me	 desempeñé	 como	 Ingeniero	 Senior	 de	 Desarrollo	 de	
Productos	 y	 luego	 como	Business	 Line	Manager	para	 Latam.	Hace	6	años	 trabajo	para	Google	 y	mi	 cargo	actual	 es	
Director	de	Interconexión	lo	que	me	ha	llevado	a	interactuar	con	miles	de	operadores	de	Internet	de	la	región.	
	
He	sido	 fundador,	miembro	del	comité	ejecutivo	o	director	en	organizaciones	como	NAP	Colombia,	el	NAP	 Inca	del	
Perú,	LACIX,	LACNOG	y	el	NRO-	AC/ASO	así	como	también	en	el	directorio	de	LACNIC.	
	

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	
Asistí	 por	 primera	 vez	 a	 LACNIC	 hace	 12	 años	 como	 representante	 del	 NAP	 Colombia.	 En	 esa	 ocasión	 participé	 de	
algunos	tutoriales	y	del	foro	de	políticas	e	interactué	con	profesionales	de	varios	países.	Disfruté	mucho	la	experiencia	
y	desde	ahí	no	me	volví	a	perder	una	reunión	de	LACNIC.	Seguí	participando	en	varias	 listas,	en	especial	NAPLA	y	el	
foro	de	políticas.	 Fui	ponente	 varias	 veces.	 3	 años	más	 tarde	participé	en	 las	elecciones	para	el	 directorio	 y	quedé	



 

 

elegido.	Siento	que	he	podido	aportar	mucho	a	LACNIC	desde	esa	posición	y	sigo	activo	en	el	foro	de	políticas,	IPv6	y	
en	las	actividades	referentes	a	peering.	
	
	

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

	
LACNIC	es	el	 registro	de	direcciones	para	 la	 región	y	pienso	que	es	 importante	que	nunca	se	descuide	esta	 función	
básica	 y	 principal.	 Los	 asociados	 deben	 sentir	 que	 reciben	 siempre	 un	 servicio	 excelente	 de	 parte	 de	 LACNIC	 y	
mantener	o	mejorar	los	resultados	de	las	encuestas	de	satisfacción.	
	
Adicionalmente	 LACNIC	 debe	 aprovechar	 su	 posición	 privilegiada	 para	 fortalecer	 con	 formación	 e	 investigación	 las	
iniciativas	para	el	desarrollo	de	Internet	de	la	región.	No	es	el	papel	de	LACNIC	extender	redes	o	llegar	a	comunidades	
apartadas,	esa	es	la	tarea	de	operadores	o	gobiernos,	pero	LACNIC	con	información	y	capacitación	puede	ayudar	a	que	
las	organizaciones	a	cargo	puedan	hacer	mejor	su	trabajo.	
	
Creo	que	las	reuniones	de	LACNIC	son	excelentes	y	de	forma	natural	deben	seguir	evolucionando	para	convertirse	en	
el	hub	de	información	e	interconexión	para	todos	los	actores	de	la	región.	
	
	

 ¿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?	

	
Creo	que	algunas	de	las	cosas	que	me	caracterizan	son	la	atención	a	los	detalles,	la	honestidad	y	capacidad	de	mirar	
los	asuntos	de	diferentes	ángulos	y	eso	es	útil	en	un	miembro	de	directorio.	
	
Adicionalmente	 que	 mi	 participación	 con	 la	 comunidad	 de	 LACNIC	 no	 se	 limita	 al	 directorio	 sino	 que	 dado	 que	
interactúo	con	cientos	de	operadores	y	organizaciones	cada	mes,	mi	participación	en	los	foros	técnicos	y	en	especial	el	
foro	de	políticas	me	permiten	entender	muy	bien	las	necesidades	y	preocupaciones	de	diferentes	tipos	de	asociados	y	
tenerlos	en	mente	cuando	se	deben	tomar	decisiones	para	el	bien	de	ellos	y	de	la	región.	
	
	

Ø 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.	
	
Directorio	
NRO	/	ASO	para	la	región	de	LAC	
	

 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	Taller	presencial	de	IPv6	
	

 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).	

	
Actualmente	soy	el	responsable	de	la	relación	de	Google	con	todos	las	organizaciones	de	Internet	de	Latinoamérica.	
Dentro	de	las	funciones	de	mi	cargo	está	los	acuerdos	de	peering	y	caches	así	cómo	el	desarrollo	de	nuevos	puntos	de	
presencia.	
	
Adicionalmente	 también	 participo	 en	 iniciativas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 infraestructura	 de	 Internet	 en	 la	 región	
incluyendo	la	mejora	del	desempeño	de	los	puntos	de	intercambio	de	tráfico.	
	
	

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

	
Soy	miembro	del	directorio	de	LACNOG.	Mi	periodo	termina	este	año	(2018).	
	
	

Alejandro	Guzman	

	
English	

	
 Brief	biography	of	the	candidate.	

	
I	 was	 born	 in	Medellín,	 Colombia.	 I	 have	 been	married	 for	 13	 years	 and	 have	 a	 nine-year-old	 son.	 I	 have	 lived	 in	
Colombia	and	the	United	States.	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	am	a	person	with	multiple	passions.	First	and	foremost	are	my	family	and	doing	things	to	help	others	–	these	give	me	
the	 greatest	 satisfaction.	 The	 second	 is	 my	 professional	 life,	 which	 I	 thoroughly	 enjoy	 because	 I	 find	
telecommunications	and	especially	the	Internet	extremely	interesting	and	having	the	chance	to	interact	with	various	
cultures	 in	 Latin	America	 has	 been	 a	 fabulous	 experience.	 Finally,	 I	 am	also	 a	 painter	 –	 although	 I	 don't	 devote	 as	
much	time	to	painting	as	I	would	like,	I	love	music	and	I	plan	to	learn	to	play	the	piano	one	day.	
	
I	believe	that	moral	values	are	never	out	of	style,	and	that	loyalty,	honesty	and	responsibility	are	essential	virtues	in	
every	aspect	of	life.	
	
	



 

 

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	 studied	 Electronic	 Engineering	 and	 obtained	 a	 postgraduate	 degree	 in	 Telecommunications	 at	 Univ.	 Pontificia	
Bolivariana.	I	also	hold	diplomas	in	Project	Management	by	Univ.	
	
Católica	del	Norte,	Marketing	and	Product	Development	by	Universidad	de	Medellín,	Telecommunications	Regulations	
by	Univ.	Externado,	among	others.	
	
I	began	my	professional	 career	at	EDATEL,	 first	as	Planning	Engineer	and	 later	as	Product	Development	Specialist.	 I	
then	went	on	to	work	at	Internexa	(Grupo	ISA),	where	I	served	as	Senior	Product	Development	Engineer	and	then	as	
Business	 Line	Manager	 for	 Latin	 America.	 I	 have	 now	been	working	 for	Google	 for	 six	 years,	where	 I	 am	 currently	
Interconnection	Director,	a	role	that	has	led	me	to	interact	with	thousands	of	Internet	operators	in	the	region.	
	
I	have	been	a	founder,	member	of	the	executive	committee	or	director	of	organizations	such	as	NAP	Colombia,	NAP	
Inca	of	Peru,	LACIX,	LACNOG	and	the	NRO-AC	/	ASO,	as	well	as	part	of	the	LACNIC	board	of	directors.	
	
	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
I	attended	a	LACNIC	meeting	for	the	first	time	12	years	ago	as	a	representative	of	NAP	Colombia.	Back	then,	I	attended	
several	tutorials	and	the	policy	forum	and	interacted	with	professionals	from	different	countries.	 I	truly	enjoyed	the	
experience	and	have	not	missed	a	LACNIC	meeting	since.	I	continued	participating	in	several	discussion	lists,	especially	
NAPLA	and	the	policy	forum.	I	was	a	presenter	on	several	occasions.	Three	years	later,	I	took	part	in	the	elections	and	
was	elected	to	the	board.	I	feel	that	I	have	been	able	to	contribute	significantly	to	LACNIC	from	that	position,	and	I	am	
still	active	in	the	policy	forum,	IPv6	and	peering-related	activities.	
	

 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	the	Internet	address	registry	for	the	region	and	I	think	it	is	important	for	this	basic	and	key	function	not	to	
be	 neglected.	 Members	 must	 feel	 that	 they	 always	 receive	 an	 excellent	 service	 from	 LACNIC	 and	 that	 client	
satisfaction	survey	results	must	be	maintained	or	improved.	
	
LACNIC	must	 also	 take	 advantage	of	 its	 privileged	position	 to	 strengthen,	 through	 training	 and	 research,	 initiatives	
aimed	 at	 regional	 Internet	 development.	 Extending	 networks	 and	 reaching	 remote	 communities	 is	 not	 the	 role	 of	
LACNIC	–	 that	 is	a	 task	 for	operators	or	governments.	 LACNIC,	however,	by	providing	 information	and	 training,	 can	
help	the	organizations	responsible	for	these	tasks	to	do	a	better	job.	
	
I	believe	that	LACNIC	meetings	are	excellent	and	should	continue	to	evolve	naturally	to	become	the	information	and	
interconnection	hub	for	all	the	actors	in	the	region.	
	
	

 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 think some of the things that characterize me are my attention to detail, my honesty and my ability 
to look at an issue from different angles, which I believe are useful qualities for a member of the 
board. 
 



 

 

Likewise, my participation in the LACNIC community is not limited to the board, as every month I 
interact with hundreds of operators and organizations and I also participate in the technical forums, 
especially in the policy forum. This allows me to understand the needs and concerns of different 
types of members and to keep them in mind when making decisions for their benefit and the benefit 
of the region. 
 
 

Ø 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.	
	
Board	of	Directors	
NRO	/	ASO	for	the	LAC	region	
	

 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		
In-Person	IPv6	workshop	
	

 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).	

	
I	am	currently	responsible	for	Google's	relationship	with	all	Internet	organizations	in	Latin	America.	
	
As	part	of	my	role,	I	am	responsible	for	peering	and	caching	agreements	as	well	as	for	the	development	of	new	points	
of	presence.	
	
I	 also	 participate	 in	 initiatives	 for	 developing	 Internet	 infrastructure	 in	 the	 region,	 among	 them	 improving	 Internet	
exchange	point	performance.	
	
	



 

 

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

	
I	am	a	member	of	the	LACNOG	board.	My	term	ends	this	year	(2018).	
	

	
Alejandro	Guzman	

	
Português	

	
 Breve	biografia	do	candidato.	

	
Eu	nasci	em	Medellín,	na	Colômbia.	Sou	casado	há	13	anos.	Tenho	um	filho	de	9	anos.	Tenho	morado	na	Colômbia	e	
nos	Estados	Unidos.	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Eu	sou	uma	pessoa	com	múltiplos	interesses.	O	primeiro	é	a	minha	família	e	fazer	coisas	para	ajudar	as	pessoas,	uma	
das	coisas	que	me	dá	mais	satisfação	na	vida.	O	segundo	é	a	minha	vida	profissional,	da	qual	desfruto	muito,	porque	a	
área	das	telecomunicações	e,	principalmente,	o	mundo	da	Internet	são	muito	interessantes	e	o	fato	de	poder	interagir	
com	 diferentes	 culturas	 na	 América	 Latina	 tem	 sido	 uma	 experiência	 fabulosa.	 Finalmente,	 sou	 pintor,	 embora	
dedique	menos	tempo	a	isso	do	que	eu	gostaria.	Também	adoro	música	e	espero	poder	aprender	a	tocar	piano	algum	
dia.	
	
Eu	 acho	 que	 os	 valores	 morais	 não	 saem	 de	 moda,	 e	 a	 fidelidade,	 honestidade	 e	 responsabilidade	 são	 virtudes	
essenciais	em	todos	os	aspectos	da	vida.	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Estudei	Engenharia	Eletrônica	e	tenho	um	curso	de	pós-graduação	em	Telecomunicações	pela	Universidade	Pontifícia	
Bolivariana.	 Tenho	 diploma	 em	 Gerência	 de	 Projetos	 pela	 Universidade	 Católica	 do	 Norte,	 Marketing	 e	
Desenvolvimento	de	Produtos	pela	Universidade	de	Medellín,	Regulamentação	nas	Telecomunicações	do	Externado	
entre	outros.	
	
Comecei	minha	 carreira	 profissional	 na	 EDATEL	 como	 Engenheiro	 de	 Planejamento	 e	 depois	 como	 Especialista	 em	
Desenvolvimento	de	Produtos.	Depois	fui	para	a	Internexa	do	Grupo	ISA,	onde	trabalhei	como	Engenheiro	Sênior	de	
Desenvolvimento	 de	 Produtos	 e	 depois	 como	 Business	 Line	Manager	 para	 a	 Latam.	 Há	 6	 anos	 eu	 trabalho	 para	 o	
Google	e	a	minha	posição	atual	é	Diretor	de	Interconexão,	que	me	levou	a	interagir	com	milhares	de	operadores	de	
Internet	na	região.	
	
Fui	fundador,	membro	do	comitê	executivo	ou	diretor	em	organizações	como	NAP	Colômbia,	NAP	Inca	do	Peru,	LACIX,	
LACNOG	e	NRO-AC/ASO,	bem	como	na	Diretoria	de	LACNIC.	
	
	



 

 

	
 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	

	
Há	12	anos	participei	pela	primeira	vez	de	LACNIC	como	representante	do	NAP	Colômbia.	Nessa	ocasião	participei	de	
alguns	 tutoriais	 e	 do	 fórum	 de	 políticas,	 bem	 como	 interagi	 com	 profissionais	 de	 diversos	 países.	 Gostei	muito	 da	
experiência	 e	 desde	 aquele	 tempo	não	perdi	mais	 uma	 reunião	de	 LACNIC.	 Continuei	 participando	de	 várias	 listas,	
principalmente	 de	 NAPLA	 e	 o	 fórum	 de	 políticas.	 Eu	 fui	 palestrante	 várias	 vezes.	 Três	 anos	 depois	 participei	 nas	
eleições	para	uma	vaga	na	Diretoria	e	fui	eleito.	Eu	sinto	que	tenho	conseguido	contribuir	muito	com	LACNIC	desde	
essa	posição	e	ainda	estou	ativo	no	fórum	de	políticas,	o	IPv6	e	as	atividades	de	peering.	
	

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

	
LACNIC	é	o	registro	de	endereçamento	para	a	região	e	eu	acho	importante	que	essa	função	básica	e	principal	nunca	
seja	negligenciada.	Os	associados	devem	sentir	que	 sempre	 recebem	um	excelente	 serviço	de	 LACNIC	e	manter	ou	
melhorar	os	resultados	das	pesquisas	de	satisfação.	
	
Além	 disso,	 LACNIC	 deve	 aproveitar	 sua	 posição	 privilegiada	 para	 fortalecer,	 com	 treinamento	 e	 pesquisa,	 as	
iniciativas	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 Internet	 na	 região.	 Não	 é	 papel	 de	 LACNIC	 estender	 redes	 ou	 alcançar	
comunidades	remotas;	 isso	é	tarefa	de	operadores	ou	governos,	mas	LACNIC	com	informações	e	capacitações	pode	
ajudar	as	organizações	encarregadas	a	fazer	melhor	o	seu	trabalho.	
	
Acredito	 que	 as	 reuniões	 de	 LACNIC	 são	 excelentes	 e	 devem	 continuar	 evoluindo	 naturalmente	 para	 se	 tornar	 o	
centro	de	informações	e	interconexão	para	todos	os	atores	da	região.	
	
	

 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?	

	
Eu	acho	que	algumas	das	coisas	que	me	caracterizam	são	a	atenção	aos	detalhes,	a	honestidade	e	a	capacidade	de	ver	
os	problemas	de	diferentes	ângulos;	e	isso	é	útil	em	um	membro	de	Diretoria.		
	
Além	disso,	mesmo	que	minha	participação	na	comunidade	de	LACNIC	não	se	 limita	à	Diretoria,	o	 fato	de	 interagir	
com	centenas	de	operadoras	e	organizações	todos	os	meses	faz	com	que	a	minha	participação	nos	fóruns	técnicos	e	
principalmente	no	fórum	de	políticas	permitam	que	eu	compreenda	muito	bem	as	necessidades	e	preocupações	de	
diferentes	tipos	de	associados	e	mantê-los	em	mente	quando	as	decisões	devem	ser	tomadas	para	o	bem	deles	e	da	
região.	
	
	

Ø 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.	
	
Diretoria	
NRO	/	ASO	para	a	região	da	LAC	
	
	



 

 

 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		
Oficina	presencial	de	IPv6	
	
	

 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).	

	
Atualmente,	sou	responsável	pelo	relacionamento	do	Google	com	todas	as	organizações	da	Internet	na	América	
Latina.	
	
Entre	as	funções	da	minha	posição	estão	os	acordos	de	peering	e	caches,	bem	como	o	desenvolvimento	de	
novos	pontos	de	presença.	
	
Além	disso,	também	participo	de	iniciativas	para	o	desenvolvimento	da	infraestrutura	da	Internet	na	região,	
incluindo	a	melhoria	do	desempenho	dos	pontos	de	troca	de	tráfego.	
	
	

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

 
Sou	membro	da	Diretoria	de	LACNOG.	O	meu	mandato	se	encerra	neste	ano	(2018).	


