
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

	
Alex	Matias	Ojeda	Mercado	

	

	
	

Español	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	

Joven	empresario	dedicado	a	 las	telecomunicaciones,	centros	de	datos,	dispositivos	 iOT,	entre	otros	negocios.	Llevo	

varios	años	participando	en	LACNIC,	LACNOG,	LACIGF	y	otras	comunidades	cooperando	de	 forma	no	 lucrativa	en	el	

desarrollo	de	la	internet	y	acceso	a	tecnología	para	todos.		

 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	

Joven	empresario	dedicado	a	 las	telecomunicaciones,	centros	de	datos,	dispositivos	 iOT,	entre	otros	negocios.	Llevo	

varios	años	participando	en	LACNIC,	LACNOG,	LACIGF	y	otras	comunidades	cooperando	de	 forma	no	 lucrativa	en	el	

desarrollo	de	la	internet	y	acceso	a	tecnología	para	todos.		

Me	apasiona	servir	por	un	bien	mayor.	Ser	la	voz	de	los	que	no	son	escuchados	o	no	tienen	la	capacidad	de	alzarla.	

Soy	 entusiasta	 y	 apasionado	 por	 la	 gente	 que	 necesita.	 Creo	 fuertemente	 en	 generar	 pequeños	 cambios	 que	 sean	

grandes	avances	para	muchas	personas.		

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Nací	con	hambre	de	aprender	y	hacer.	Soy	un	profesional	autodidacta,	formado	en	base	a	las	experiencias	que	me	ha	

brindado	la	vida.	He	tomado	cada	oportunidad	de	aprender	y	compartir	conocimiento	que	me	ha	dado	la	vida.	A	mis	

34	 años,	 poseo	 un	 conocimiento	 de	 un	 perl	 mucho	mayor.	 Con	 experiencias	 que	me	 han	 hecho	más	 fuerte	 y	 he	

luchado	cada	batalla	de	mi	vida.		

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	

Llevo	muchos	años	participando	en	LACNIC	y	en	LACNOG..	 tuve	 la	 fortuna	de	ser	moderador	del	 foro	de	políticas	y	

participar	en	cada	instancia	que	me	ha	abierto	las	puertas	para	compartir	mis	experiencias	y	mi	grano	de	arena	a	esta	

comunidad.		



 

 

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

Siempre	he	manifestado	que	LACNIC	es	una	organización	por	la	Comunidad	y	PARA	la	comunidad.	Mucho	más	allá	de	

visiones	 personales,	 egos	 e	 inuencias	 que	 se	mueven	 por	 desgracia.	 Quiero	 hacer	 lo	 que	más	 pueda	 por	 hacer	 de	

LACNIC	 una	 organización	 sin	 vicios,	 una	 organización	 puesta	 en	 su	 lugar.	Que	 es	 cuidar	 a	 los	miembros	 y	 no	 a	 sus	

partes	 uni	 personales.	 Creo	 en	 la	 fortaleza	 de	 la	 comunidad,	 creo	 que	 LACNIC	 necesita	 fortalecer	 raíces	 y	 que	 sea	

administrada	de	forma	responsable	y	nosotros	estamos	para	hacer	valer	nuestros	derechos	como	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	 trabajar	para	 la	comunidad	y	hacer	valer	 sus	derechos.	 LACNIC	es	POR	 la	comunidad	y	PARA	 la	

comunidad.	(Y	no	de	forma	inversa	como	he	llegado	a	pensar	en	varias	oportunidades).		

Se	 debe	 gestionar	 y	 ejecutar	 protocolos	 y	 revisión	 de	 muchas	 cosas.	 Extirpar	 cánceres	 que	 se	 están	 comiendo	 la	

institucionalidad	de	LACNIC.  Haré	todo	lo	que	esté	a	mi	alcance	por	defender	a	los	miembros	de	esta	comunidad.	Y	

no	tengo	miedo	de	quedar	mal	con	muchos	en	el	proceso.		

	
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.	

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).		
	

Foro	de	Seguridad	
Foro	de	Interconexión	
Foro	de	Operadores	
Foro	Público	de	Políticas	
Peering	Forum	
	

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

	
Evento	LACNIC	
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).	

	
CEO,	Consultor	



 

 

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

	
CEO,	Consultor	
	

English	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
Young	 business	 owner	 working	 in	 telecommunications,	 datacenters,	 IoT	 devices	 and	 other	 areas.	 I	 have	 been	
participating	 in	 LACNIC,	 LACNOG,	 LACIGF	 and	 other	 communities	 for	 several	 years,	 contributing	 in	 an	 honorary	
capacity	to	Internet	development	and	access	to	technology	for	all.	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
Young	 business	 owner	 working	 in	 telecommunications,	 datacenters,	 IoT	 devices	 and	 other	 areas.	 I	 have	 been	
participating	 in	 LACNIC,	 LACNOG,	 LACIGF	 and	 other	 communities	 for	 several	 years,	 contributing	 in	 an	 honorary	
capacity	to	Internet	development	and	access	to	technology	for	all.	
I	am	passionate	about	serving	 for	 the	greater	good.	 I	want	 to	be	 the	voice	of	 those	who	are	not	heard	or	who	are	
unable	 to	 raise	 their	own.	 I	 am	enthusiastic	 and	passionate	about	people	with	needs.	 I	 strongly	believe	 in	bringing	
about	small	changes	that	will	represent	major	advances	for	many	people.	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I've	had	a	passion	for	learning	and	doing	since	birth.	I	am	a	self-taught	professional,	trained	based	on	the	experiences	
that	life	has	offered.	I've	taken	every	opportunity	to	learn	and	share	the	knowledge	that	life	has	provided	to	me.	At	
thirty-four,	my	knowledge	is	that	of	a	much	older	person.	
My	experiences	have	made	me	stronger,	and	throughout	my	life	I	have	fought	many	battles.	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
I	have	been	participating	in	LACNIC	and	LACNOG	for	many	years...	I	was	fortunate	enough	to	chair	the	policy	forum,	so	
participating	 in	every	stage	of	the	process	has	opened	the	doors	to	sharing	my	experiences	and	contributing	to	this	
community.	
	

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

	
I	have	always	maintained	that	LACNIC	is	an	organization	by	the	Community	and	FOR	the	community,	far	beyond	any	
personal	 vision,	ego	and	 influence	which	unfortunately	do	exist.	 I	want	 to	do	as	much	as	 I	 can	 to	make	LACNIC	an	
organization	without	bad	habits,	an	organization	that	is	always	in	its	place.	This	means	caring	for	the	members	of	the	
organization,	not	 for	personal	 interests.	 I	 believe	 in	 the	 strength	of	 the	 community,	 I	 believe	 that	 LACNIC	needs	 to	
strengthen	its	roots,	that	it	should	be	managed	in	a	responsible	manner,	and	that	we	are	here	to	assert	our	rights	as	
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	work	for	the	community	and	uphold	their	rights.	LACNIC	is	BY	the	community	and	FOR	the	
community.	(And	not	the	opposite,	as	I	have	come	to	believe	on	several	occasions).	
Protocols	must	be	managed	and	executed,	and	many	things	must	be	reviewed.	The	cancers	that	are	eating	away	at	
LACNIC's	institutionality	must	be	removed.	



 

 

I	will	 do	 everything	 in	my	power	 to	 defend	 the	members	 of	 this	 community.	And	 I	 am	not	 afraid	 of	making	 a	 bad	
impression	on	many	in	the	process	of	doing	so.	
	
	

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.	
	
Chair	of	the	Public	Policy	Forum		
	

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

	
Security	Forum	
Interconnection	Forum	
Network	Operators’	Forum	
Public	Policy	Forum	
Peering	Forum	
	

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

	
LACNIC	Event	
LACNIC	on	the	Move	
	

 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).	

	
CEO,	Consultant	

	
 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	

and/orshareholder)	to	organizations	that	are	part	of	the	regional	technicalcommunity.	
	
CEO,	Consultant	
	
	

Português	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	
Jovem	empresário	dedicado	às	telecomunicações,	centros	de	dados,	dispositivos	iOT,	entre	outros	negócios.	Participo	
há	vários	anos	de	LACNIC,	LACNOG,	LACIGF	e	outras	comunidades	cooperando	sem	fins	lucrativos	no	desenvolvimento	
da	Internet	e	no	acesso	à	tecnologia	para	todos.	
	
	
	
	



 

 

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Jovem	empresário	dedicado	às	telecomunicações,	centros	de	dados,	dispositivos	iOT,	entre	outros	negócios.	Participo	
há	vários	anos	de	LACNIC,	LACNOG,	LACIGF	e	outras	comunidades	cooperando	sem	fins	lucrativos	no	desenvolvimento	
da	Internet	e	acesso	à	tecnologia	para	todos.	
Eu	adoro	servir	para	um	bem	maior.	Ser	a	voz	dos	que	não	são	ouvidos	ou	dos	que	não	têm	a	capacidade	de	levantá-
la.	 Sou	 entusiasta	 e	 apaixonado	 pelas	 pessoas	 com	 necessidades.	 Eu	 acredito	 fortemente	 em	 gerar	 pequenas	
mudanças	que	se	tornem	grandes	avanços	para	muitas	pessoas.	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Eu	nasci	com	fome	de	aprender	e	fazer.	Eu	sou	um	profissional	autodidata,	formado	com	base	nas	experiências	que	a	
vida	me	deu.	Aproveitei	todas	as	oportunidades	para	aprender	e	compartilhar	os	conhecimentos	que	a	vida	me	deu.	
Com	meus	34	anos,	tenho	o	conhecimento	de	uma	pessoa	muito	mais	velha.	
Com	experiências	que	me	fizeram	mais	forte	e	tendo	lutado	cada	batalha	da	minha	vida.	
	

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
Há	muitos	anos	que	participo	de	LACNIC	e	LACNOG	Tive	a	sorte	de	ser	moderador	do	fórum	de	políticas	e	participar	de	
todas	as	instâncias	que	me	abriram	as	portas	para	compartilhar	minhas	experiências	e	deixar	o	meu	grão	de	areia	para	
esta	comunidade.	
	

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

	
Eu	sempre	tenho	dito	que	LACNIC	é	uma	organização	pela	comunidade	e	PARA	a	comunidade.	Muito	além	das	visões	
pessoais,	 egos	 e	 influências	 que	 infelizmente	 sempre	 existem.	 Eu	 quero	 trabalhar	 para	 que	 LACNIC	 seja	 uma	
organização	sem	vícios,	uma	organização	colocada	em	seu	lugar,	o	que	é	cuidar	dos	associados	e	não	de	suas	partes	
unipessoais.	 Acredito	 na	 força	 da	 comunidade,	 acredito	 que	 LACNIC	 precisa	 fortalecer	 suas	 raízes	 e	 que	 seja	
administrado	de	forma	responsável;	e	nós	estamos	para	fazer	valer	os	nossos	direitos	como	associados.	
	

 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	quero	trabalhar	fortemente	para	a	comunidade	e	fazer	valer	os	seus	direitos.	LACNIC	é	PELA	comunidade	e	PARA	a	
comunidade.	(E	não	na	inversa,	como	já	cheguei	a	pensar	em	várias	oportunidades).	
Devem	ser	gerenciados	e	executados	protocolos	e	revisadas	muitas	coisas.		Remover	esses	obstáculos	que	estão	indo	
contra	a	institucionalidade	de	LACNIC.	
Eu	vou	fazer	tudo	o	que	puder	para	defender	os	associados	desta	comunidade.	E	eu	não	tenho	medo	de	ficar	mal	com	
muitos	no	processo.	
	

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.	
	
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).	

	
Fórum	de	Segurança	
Fórum	de	Interconexão	
Fórum	de	Operadores	
Fórum	Público	de	Políticas	
Peering	Forum.	

	
 Que	participe	ou	 tenha	participado	ou	organizado	eventos	patrocinados	por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNICON	

the	MOVE,	AMPARO,	etc.).	
	
Evento	LACNIC	
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).	

	
CEO,	Consultor	
	

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

	
CEO,	Consultor	


