
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

John	Cristian	Guerrero	Ocares	
	

	
	
	

Español	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	
	

Fundador	 de	 la	 empresa	 Wircom	 Telecomunicaciones	 SpA	 dedicado	 a	 dar	 servicios	 de	 internet,	 televisión	 y	

automatización	 en	 zonas	 rurales	 desde	 el	 año	 2007.	 Activo	 propulsor	 de	 la	 descentralización	 de	 las	

telecomunicaciones	en	el	Pais.		

Actual	presidente	de	APPIT	AG	Chile	los	grandes	motivadores	de	estar	en	esta	candidatura.		

	
 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	

	

Eterno	amante	del	campo	y	el	mar.  Relajado	en	la	vida	y	Apasionado	de	la	tecnología	y	su	evolución.		

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Ingeniero	en	Gestión	Informática	con	Postitulo	en	telecomunicaciones	Además	cuento	con	Postitulo	en	Evaluación	de	

Proyectos	en	la	Universidad	de	Chile,	Diplomado	de	Gestión	de	Negocios	en	la	Facultad	de	Economía	y	Negocios	de	la	

Universidad	de	Chile.  MBA	en	la	Escuela	de	Negocios	EALDE	y	la	Universidad	Francisco	de	Vitoria	Madrid.		

Programa	Desarrollo	de	Empresarios	(PDE)	Universidad	de	los	Andes,	Chile.		

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

	

Perteneciente	 a	 la	 organización	 (lacnic)	 desde	 julio	 de	 2016,	 mi	 participación	 se	 enfoca	 a	 aprender	 y	 apoyar	 el	

funcionamiento	de	la	organización	con	los	puntos	de	vista	que	me	toque	representar	valorando	la	transparencia	de	la	

información	y	sus	procesos.	



 

 

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

	

Lacnic	 cumple	 una	 labor	 fundamental	 en	 la	 organización	 y	 administración	 de	 los	 recursos	 para	 latinoamerica	 y	 el	

caribe.  El	 crecimiento	 de	 requerimientos	 y	 recursos	 de	 los	 distintos	 países	 requiere	 mantener	 una	 organización	

transparente	con	procedimientos	y	evoluciones	claras	que	no	dejen	duda	del	profesionalismo	e	independencia	con	el	

que	se	administran.		

	
 ¿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?	
	

La	 motivación	 es	 poder	 aportar	 en	 base	 a	 mi	 experiencia	 profesional	 y	 las	 de	 las	 personas	 u	 organizaciones	 que	

decidan	votarme	requieran.  Debemos	considerar	que	estos	son	cargos	que	se	eligen	por	votación	y	uno	asume	 la	

responsabilidad	de	representar	las	inquietudes	de	las	personas	que	depositan	la	conanza	y	ven	en	uno	la	posibilidad	

de	ser	un	aporte	dentro	de	la	organización,	apoyando	o	escuchando	sus	requerimientos.		

	
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.	
	
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).	

	
Ninguno	
	

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

	
Ninguno	
	



 

 

English	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
Founder	of	Wircom	Telecomunicaciones	SpA.	
	
Dedicated	 to	 providing	 Internet,	 television	 and	 automation	 services	 in	 rural	 areas	 since	 2007.	 Active	 promoter	 of	
telecommunications	decentralization	in	the	country.	
Current	president	of	APPIT	AG	Chile,	major	promoters	of	this	candidacy.	
		

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
Lover	of	the	countryside	and	the	sea.	
Relaxed	outlook	on	life	and	passionate	about	technology	and	its	evolution.	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	 am	 an	 IT	Management	 Engineer	 with	 a	 Postgraduate	 Degree	 in	 Telecommunications.	 I	 also	 have	 a	 Postgraduate	
Degree	 in	Project	Evaluation	 from	Universidad	de	Chile	and	a	Diploma	 in	Business	Management	 from	the	School	of	
Economics	and	Business,	also	at	Universidad	de	Chile.	
MBA	from	EALDE	Business	School	and	Universidad	Francisco	de	Vitoria	Madrid.	
Entrepreneurship	Development	Program	(PDE),	Universidad	de	los	Andes,	Chile.	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
I	 have	 been	 part	 of	 LACNIC	 since	 2016.	My	 involvement	 has	 focused	 on	 learning,	 supporting	 and	 representing	 the	
organization,	valuing	the	transparency	of	the	information	and	its	processes.	
	

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

	
LACNIC	 plays	 a	 fundamental	 role	 in	 the	 organization	 and	 management	 of	 resources	 for	 Latin	 America	 and	 the	
Caribbean.	
	
Increased	 requirements	 and	 a	 growing	 demand	 for	 resources	 from	 the	 different	 countries	 demands	 a	 transparent	
organization	with	clear	procedures	and	evolutions	that	leave	no	doubt	about	the	professionalism	and	independence	
of	their	administration.	
	

 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?	

	
My	motivation	is	to	contribute	based	on	my	professional	experience	and	that	of	the	people	or	organizations	that	vote	
for	me.	
Because	these	positions	are	filled	by	vote,	we	must	assume	the	responsibility	of	representing	the	concerns	of	those	
who	place	their	trust	in	us	by	supporting	or	listening	to	their	requirements.	
	
	

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.	
	
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).	

	
None	
	

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

	
	
None	
	
	

Português	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	
Fundador	da	empresa	Wircom	Telecomunicaciones	SpA	dedicada	ao	fornecimento	de	serviços	da	Internet,	televisão	e	
automação	em	áreas	rurais	desde	2007.	Ativo	promotor	da	descentralização	das	telecomunicações	no	país.	
	
Atual	presidente	do	APPIT	AG	Chile,	os	grandes	motivadores	de	estar	nesta	candidatura.	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Amante	eterno	do	campo	e	do	mar.	
Descontraído	na	vida	e	apaixonado	pela	tecnologia	e	sua	evolução.	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Engenheiro	em	Gestão	Informática	com	pós-graduação	em	Telecomunicações.	Além	disso,	tenho	um	diploma	de	pós-
graduação	em	Avaliação	de	Projetos	na	Universidade	do	Chile,	Diploma	em	Gestão	de	Negócios	pela	 Faculdade	de	
Economia	e	Negócios	da	Universidade	do	Chile.	
MBA	pela	Escola	de	Negócios	EALDE	e	pela	Universidade	Francisco	de	Vitoria	Madrid.	
Programa	Desenvolvimento	de	Empresários	(PDE)	Universidade	de	los	Andes,	Chile.	
	
	
	
	



 

 

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
Pertencente	 à	 organização	 (LACNIC)	 desde	 julho	 de	 2016,	minha	 participação	 está	 focada	 em	 aprender	 e	 apoiar	 o	
funcionamento	da	organização	com	os	pontos	de	vista	que	eu	tenha	que	representar,	valorizando	a	transparência	das	
informações	e	seus	processos.	
	

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

	
LACNIC	cumpre	uma	tarefa	fundamental	na	organização	e	administração	de	recursos	para	a	América	Latina	e	o	Caribe.	
O	 crescimento	 das	 necessidades	 e	 recursos	 dos	 diferentes	 países	 exige	 a	 manutenção	 de	 uma	 organização	
transparente,	 com	 procedimentos	 e	 evoluções	 claros,	 que	 não	 deixem	 dúvidas	 quanto	 ao	 profissionalismo	 e	
independência	com	que	são	administrados.	
	

 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?	

	
A	 motivação	 é	 poder	 contribuir	 com	 base	 na	 minha	 experiência	 profissional	 e	 as	 necessidades	 das	 pessoas	 ou	
organizações	que	decidam	votar	em	mim.	
Devemos	 considerar	 que	 estas	 são	 posições	 que	 são	 eleitas	 por	 votação,	 e	 o	 eleito	 assume	 a	 responsabilidade	 de	
representar	 as	 inquietações	 das	 pessoas	 que	 depositam	 a	 confiança	 e	 veem	 nele	 a	 possibilidade	 de	 ser	 uma	
contribuição	dentro	da	organização,	apoiando	ou	ouvindo	suas	exigências.	
	

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.	
	
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).	

	
Nenhum	
	

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

	
Nenhum	


