
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Wardner	Maia	

	
	

	
 Breve	biografía	del	candidato.	

	
Wardner	Maia	
Ingeniero	Electricista,	modalidades	Electrónica	y	Electrotécnica,	graduado	de	la	Fundación	Educativa	de	Barretos	y	con	
una	extensión	universitaria	en	la	Universidad	Federal	de	Santa	Catarina	y	un	postgrado	en	la	Escuela	Politécnica	de	la	
USP	 (Universidad	 de	 San	 Pablo).	 Ha	 estado	 trabajando	 con	 Telecomunicaciones	 aplicadas	 a	 la	 Tecnología	 de	 la	
Información	 desde	 el	 comienzo	 de	 Internet	 comercial	 en	 Brasil	 en	 1995,	 cuando	 fundó	 MD	 Brasil	 TI	 &	 Telecom,	
inicialmente	 una	 empresa	 proveedora	 de	 acceso	 a	 Internet.	 Actualmente,	 además	 de	 proporcionar	 acceso	 a	 fibra	
óptica	y	radio,	brinda	soluciones	para	otros	operadores	y	opera	promoviendo	diversas	capacitaciones	y	consultorías	
en	todo	Brasil	y	en	el	extranjero.	
Maia	 es	 socio	 fundador	 de	 ABRINT	 -	 Asociación	 Brasilera	 de	 Proveedores	 de	 Internet	 y	 Telecomunicaciones,	 una	
entidad	que	reúne	a	más	de	mil	ISP	brasileros	y	tiene	una	fuerte	presencia	ante	el	gobierno	y	la	sociedad,	defendiendo	
políticas	para	el	sector.	Fue	el	primer	presidente	de	la	asociación	y	actualmente	forma	parte	del	Consejo.	Es	miembro	
del	Directorio	de	LACNIC,	siendo	el	actual	presidente	

	
 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	

	
Soy	casado,	padre	de	 tres	hijos	y	vivo	en	el	 interior	del	Estado	de	San	Pablo,	donde	 formo	parte	de	un	equipo	que	
dirige	un	ISP	con	más	de	24	años	de	existencia.	Nuestra	empresa	también	promueve	capacitaciones	técnicas	por	rodo	
Brasil	y	en	el	exterior,	lo	que	nos	brinda	una	excelente	relación	con	otros	ISP.	
	
A	 los	 63	 años	 sigo	 estudiando	 temas	 técnicos	 relacionados	 con	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	
telecomunicaciones.	 Estoy	 profundamente	 enamorado	 de	 mi	 trabajo	 y	 de	 todo	 lo	 que	 me	 ha	 proporcionado	 en	
términos	de	conocimiento,	amistad	y	networking.	
	

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Soy	formado	en	Ingeniería	y	tengo	cursos	de	especialización	en	telecomunicaciones	y	tecnología	de	la	información.	En	
1995,	cuando	Internet	se	convirtió	en	comercial	en	Brasil,	vimos	la	oportunidad	de	unir	conocimientos	técnicos	con	un	
nuevo	escenario	empresarial	y	fundamos	un	ISP.	Los	medios	aún	eran	muy	precarios	y	la	mayoría	de	la	gente	todavía	
no	veía	la	importancia	de	Internet,	lo	que	impuso	una	carga	de	trabajo	muy	grande	para	que	el	emprendimiento	fuera	
económicamente	viable.	Actualmente	operamos	en	algunas	ciudades	del	interior	de	San	Pablo,	con	nuestras	propias	
redes	de	fibra	óptica	que	atienden	a	15.000	clientes	y	emplean	a	más	de	60	personas.	
	
Además	 de	 proporcionar	 servicios	 de	 acceso,	 nuestra	 empresa	 amplió	 sus	 actividades	 con	 la	 promoción	 de	
capacitaciones	 técnicas	 para	 otros	 ISP.	 Durante	 este	 período	 en	 que	 más	 de	 5000	 alumnos	 fueron	 formados	 en	



 

 

nuestras	 capacitaciones,	 tuvimos	 contacto	 con	 muchas	 empresas	 y	 realidades	 diferentes	 no	 solo	 en	 Brasil	 sino	
también	en	el	extranjero.		
	

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	
Mi	 primer	 contacto	 con	 LACNIC	 fue	 como	 cliente,	 para	 obtener	 ASN	 para	 nuestra	 empresa.	 Me	 interesé	
principalmente	por	 los	 eventos	que	 seguía	 inicialmente	por	 los	 temas	 técnicos,	 y	 poco	a	poco	me	di	 cuenta	de	 las	
acciones	relacionadas	con	la	gobernanza	de	Internet.	Entendí	que	estábamos	en	un	franco	proceso	de	construcción	de	
una	comunidad	liderado	por	LACNIC,	lo	que	me	motivó	a	buscar	un	rol	más	importante	en	la	entidad.	
	
En	2011	me	postulé	y	fui	electo	para	el	Directorio	de	LACNIC,	donde	ocupé	los	cargos	de	director	vocal,	vicepresidente	
y	durante	los	últimos	4	años	el	cargo	de	presidente.	
	
El	trabajo	honorario	que	realizamos	es	duro	y	lleva	mucho	tiempo	con	reuniones	virtuales	mensuales	y	al	menos	tres	
reuniones	 presenciales	 al	 año.	 Sin	 embargo,	 es	 muy	 gratificante	 ser	 parte	 de	 la	 historia	 de	 esta	 organización	 y	
colaborar	con	el	desarrollo	de	Internet	en	la	región,	lo	que	de	alguna	manera	marca	la	diferencia	en	el	destino	de	la	
comunidad.	

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

región?	
	
Los	principios	de	visión,	misión	y	rol	de	LACNIC	están	muy	bien	detallados	en	la	planificación	estratégica	aprobada	en	
2016	y	son	estos	principios	los	que	deben	guiarnos.	Como	Directorio	de	LACNIC,	siempre	debemos	guiar	las	acciones	
de	la	organización	en	el	constante	desarrollo	de	capacidades	en	la	comunidad	con	modelos	colaborativos,	estándares	
abiertos	y	la	participación	de	todas	las	partes	interesadas.	
	
Un	Internet	abierto,	estable	y	seguro	no	solo	debe	ser	un	eslogan	sino	una	visión	que	debemos	perseguir	y	trabajar	
constantemente	para	mantenerlo.	
Agregaría,	también,	que	además	de	abierto,	estable	y	seguro,	ese	Internet	debe	ser	 lo	suficientemente	resiliente	no	
solo	 en	 los	 aspectos	 técnicos,	 sino	 especialmente	 en	 los	mecanismos	 de	 gobernanza	 que	 lo	 sustentan.	 LACNIC	 ha	
demostrado	a	lo	largo	de	los	años	que	tiene	las	condiciones	para	liderar	este	proceso	de	fortalecimiento	y	desarrollo	
de	este	Internet	que	queremos	para	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe.	
	

 ¿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?	

	
El	desarrollo	de	Internet	en	nuestra	región	es	un	proceso	continuo	y	LACNIC	puede	y	debe	ser	un	actor	relevante	para	
ayudar	 a	 hacer	 que	 Internet	 esté	 disponible	 para	 las	 personas	 y	 organizaciones	 de	 la	 región	 manteniendo	 sus	
principios	de	red	abierta	y	segura.	
	
Creo	que	conocer	diferentes	realidades	de	nuestra	región	nos	ayuda	a	comprender	 las	necesidades,	y	 junto	con	 los	
demás	miembros	del	Directorio	y	el	personal,	guiar	las	acciones	de	LACNIC	en	la	dirección	correcta.	Además,	ser	parte	
del	 Directorio	 de	 LACNIC	 en	 cierta	 medida	 nos	 coloca	 en	 un	 lugar	 relevante	 en	 el	 diálogo	 con	 gobiernos	 y	 otras	
instituciones	que	pueden	influir	en	el	desarrollo	de	Internet	en	general.	
En	un	momento	en	que	Internet,	debido	a	su	importancia	económica,	atrae	los	intereses	de	tantos	actores	diferentes,	
es	una	misión	intrínseca	de	nuestro	cargo	trabajar	en	defensa	de	una	red	global	siempre	democrática	y	al	servicio	de	
la	comunidad.	
	
	
	
	
	



 

 

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	
	

 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	
Taller	de	Seguridad	(AMPARO)	
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).	

	
Soy	Director	Técnico	de	la	empresa	MD	Brasil	

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

organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	
	
Ocasionalmente	 proporciono	 servicios	 de	 capacitación	 técnica	 y	 asesoramiento	 a	 varias	 organizaciones	
(principalmente	ISP)	que	tienen	recursos	de	numeración	de	LACNIC.	Sin	embargo,	no	tengo	ningún	vínculo	con	estas	
organizaciones.	
	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
Electrical	 engineer	 specialized	 in	electronics	and	electrotechnics,	 studied	at	 the	Educational	 Foundation	of	Barretos	
and	at	the	Federal	University	of	Santa	Catarina.	Master’s	degree	from	the	Polytechnic	School	of	the	University	of	São	
Paulo.		
He	 has	 worked	 on	 applied	 telecommunications	 and	 information	 technology	 since	 the	 emergence	 of	 commercial	
Internet	in	Brazil	in	1995,	when	he	founded	MD	Brasil	TI	&	Telecom,	which	at	first	was	an	Internet	service	provider.	
Nowadays,	 apart	 from	providing	 Internet	 access	 through	 fiber-optic	 and	 radio	waves,	 he	 offers	 solutions	 for	 other	
operators	and	several	courses	and	consultancy	services	both	in	Brazil	and	abroad.	



 

 

Maia	 is	 a	 founding	 partner	 of	 ABRINT,	 the	 Brazilian	 Association	 of	 Internet	 and	 Telecommunications	 Providers,	 an	
entity	that	gathers	more	than	1,000	Brazilian	ISPs.	It	is	a	strong	body	that	works	along	with	the	government	and	the	
society,	 defending	 policies	 for	 the	 sector.	 He	was	 the	 Association’s	 first	 president	 and	 is	 a	 current	member	 of	 the	
Administrative	Council.	
He	is	a	member	of	LACNIC’s	Board	of	Directors	and	its	current	president.		
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	am	married	and	have	three	children.	I	live	in	São	Paulo’s	hinterland,	where	I	am	part	of	a	team	that	runs	a	24-year-
old	 ISP.	 Our	 company	 also	 offers	 technical	 training	 sessions	 all	 over	 Brazil	 and	 abroad,	 which	 fosters	 our	 great	
relationships	with	other	ISPs.	
At	63,	I	still	study	IT-	and	telecommunications-related	topics.	I	am	genuinely	passionate	about	my	job	and	everything	it	
has	given	me	in	terms	of	knowledge,	friendship,	and	networking.	
	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	am	a	professional	engineer	who	has	taken	specialization	courses	 in	telecommunications	and	IT.	 In	1995,	when	the	
Internet	became	commercial	in	Brazil,	we	saw	the	opportunity	to	bring	our	technical	knowledge	together	with	a	new	
business	scenario,	and	thus	we	founded	an	 ISP.	The	means	were	still	precarious,	and	the	 Internet	was	dismissed	as	
non-important	 by	 most	 people.	 Therefore,	 we	 had	 an	 additional	 workload	 if	 we	 wanted	 to	 make	 the	 enterprise	
economically	feasible.	We	currently	work	in	some	cities	in	the	state	of	São	Paulo,	with	our	own	fiber-optic	networks	
reaching	15,000	subscribers	and	employing	more	than	60	people.	
Apart	 from	 the	 Internet	 providing	 service,	 our	 company	 expanded	 its	 scope	 of	 action	with	 the	 promotion	 of	 basic	
training	sessions	for	other	ISPs.	During	this	time,	more	than	5,000	students	attended	our	workshops,	and	we	were	in	
touch	with	several	companies	and	their	different	realities,	both	in	Brazil	and	abroad.	
	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
My	first	contact	with	LACNIC	was	as	a	client,	when	I	wanted	to	get	the	ASN	for	our	company.	At	first,	I	mainly	became	
interested	 in	 the	 events	 I	 attended	 and	 the	 technical	 issues	 and,	 then,	 I	 became	 acquainted	 with	 the	 Internet-
governance-related	 activities.	 I	 understood	 that	we	were	 going	 through	 a	 process	 to	 build	 a	 community	 leaded	by	
LACNIC,	which	motivated	me	to	try	to	occupy	a	more	significant	role	in	the	organization.		
In	2011,	I	ran	for	and	was	elected	member	of	LACNIC’s	Board	of	Directors,	where	I	served	as	member,	vice-president,	
and,	for	the	past	four	years,	president.	
The	honorary	work	we	do	is	tough	and	takes	us	a	lot	of	time,	for	we	have	monthly	online	meetings	and	at	least	three	
face-to-face	every	year.	Nevertheless,	being	part	of	this	organization’s	history	and	supporting	the	development	of	the	
Internet	in	the	region	is	truly	gratifying;	we	are	somehow	making	a	difference	in	the	fates	of	our	community.		
	
	

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

	
The	principles	of	LACNIC’s	vision,	mission,	and	role	are	perfectly	explained,	 in	detail,	 in	 the	strategic	plan	passed	 in	
2016,	and	these	are	the	principles	that	shall	guide	us.	As	LACNIC’s	Board	of	Directors,	we	shall	always	decide	on	the	
actions	taken	by	the	organization,	with	the	aim	of	building	capacities	 for	 the	community	with	collaborative	models,	
open	standards,	and	the	participation	of	all	interested	parties.	
An	open,	stable,	and	safe	Internet	should	be	more	than	a	catchphrase.	It	should	be	a	vision	we	have	to	search,	and	we	
must	work	constantly	to	keep	it	up.	
I	would	add	that,	apart	from	being	open,	stable,	and	safe,	this	Internet	must	be	resilient	enough,	not	only	regarding	its	
technical	aspects	but	mainly	in	terms	of	its	governance	mechanisms,	which	are	its	foundations.	All	these	years,	LACNIC	



 

 

has	proven	to	meet	the	requirements	to	lead	this	process	for	strengthening	and	developing	the	Internet	we	want	for	
Latin	America	and	the	Caribbean.	
	
	
	

 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?	

	
The	development	of	the	Internet	in	our	region	is	an	ongoing	process,	and	LACNIC	can	and	must	be	a	key	actor	to	help	
this	 Internet	be	at	 the	service	of	 the	people	and	organizations	 in	 the	 region,	adhering	 to	 the	principles	of	being	an	
open	and	safe	network.	
I	believe	 that	knowing	 the	different	 realities	of	our	 region	helps	us	understand	 its	needs	and,	along	with	 the	other	
members	of	 the	Board	 and	 the	 staff,	 plan	 LACNIC’s	 steps	 in	 the	 right	direction.	 In	 addition,	 being	part	 of	 LACNIC’s	
Board	of	Directors	somehow	allows	us	to	play	a	significant	role	in	the	dialog	with	governments	and	other	institutions	
that	may	have	an	impact	on	the	development	of	the	Internet	as	a	whole.	
In	a	moment	where,	given	its	economic	value,	the	Internet	attracts	the	interests	of	different	actors,	it	is	our	intrinsic	
mission	to	work	to	defend	an	ever-democratic	and	community-focused	global	network.	
	
	

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	
	

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

	
FLIP	6	
Security	Forum	
Interconnection	Forum	
Network	Operators	Forum	
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	
Security	Workshop	(AMPARO)	
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).	

	
Technical	director	of	the	MD	Brasil	company.	

	
	
	

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

	
I	 occasionally	 offer	 technical	 training	 and	 advice	 to	 several	 organizations	 (mainly	 ISPs)	 which	 have	 been	 assigned	
number	resources	by	LACNIC.	Nevertheless,	I	do	not	have	any	employment	ties	with	these	organizations.	
	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	
Wardner	Maia  	

Engenheiro	Eletricista	modalidades	Eletrônica	e	Eletrotécnica,	formado	pela	Fundação	Educacional	de	Barretos	e	com	
extensão	 universitária	 na	 Universidade	 Federal	 de	 Santa	 Catarina	 e	 e	 pós	 graduação	 para	 mestrado	 na	 Escola	
Politécnica	da	USP.  Trabalha	com	Telecomunicações	aplicada	a	Tecnologia	da	Informação	desde	o	início	da	Internet	
comercial	 no	 Brasil	 em	 1995,	 quando	 fundou	 a	MD	 Brasil	 TI	 &	 Telecom,	 inicialmente	 uma	 empresa	 provedora	 de	
acesso	 à	 Internet.	 Atualmente,	 além	 de	 prover	 acessso	 em	 bras	 opticas	 e	 rádio,	 fornece	 soluções	 para	 outras	
operadoras	 e	 atua	 promovendo	 vários	 treinamentos	 e	 consultorias	 por	 todo	 o	 Brasil	 e	 exterior.  Maia	 é	 sócio	
fundador	da	ABRINT	-	Associação	Brasileira	de	Provedores	de	Internet	e	Telecomunicações,	entidade	que	reúne	mais	
de	mil	 ISPs	brasileiros	 e	 tem	 forte	 atuação	 junto	 ao	 governo	e	 sociedade,	 defendendo	políticas	 para	o	 setor.	 Foi	 o	
primeiro	presidente	da	associação	e	atualmente	faz	parte	do	Conselho	de	Administração.  É	membro	da	diretoria	do	
LACNIC	sendo	o	atual	presidente.		

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Sou	casado,	pai	de	3	filhos	e	resido	no	interior	do	estado	de	São	Paulo	onde	faço	parte	de	uma	equipe	que	dirige	um	
ISP	com	mais	de	24	anos	de	existência.	Nossa	empresa	também	promove	treinamentos	técnicos	por	todo	o	Brasil	e	
exterior	o	que	nos	proporciona	um	excelente	relacionamento	com	outros	ISPs.		

Aos	 63	 anos	 de	 idade	 continuo	 um	 estudioso	 de	 temas	 técnicos	 relacionados	 à	 tecnologia	 da	 informação	 e	
telecomunicações.	Sou	profundamente	apaixonado	pelo	meu	trabalho	e	por	tudo	que	ele	tem	me	proporcionado	em	
termos	de	conhecimento,	amizades	e	networking.		

	
 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		

	
Sou	 engenheiro	 por	 formação	 com	 cursos	 de	 especialização	 em	 telecomunicações	 e	 tecnologia	 da	 informação.	 Em	
1995,	 quando	 a	 Internet	 se	 tornou	 comercial	 no	 Brasil,	 vislumbramos	 uma	 oportunidade	 de	 unir	 conhecimentos	
técnicos	com	um	novo	cenário	de	negócios	e	fundamos	um	ISP.	Os	meios	ainda	eram	muito	precários	e	a	importância	
da	Internet	ainda	não	era	enxergada	pela	maioria	da	pessoas,	o	que	nos	impôs	uma	carga	de	trabalho	muito	grande	
para	 viabilizar	 economicamente	o	 empreendimento.	Atualmente	 atuamos	em	algumas	 cidades	do	 interior	 paulista,	
com	redes	de	bras	ópticas	própria	atendendo15	mil	assinantes	e	empregando	mais	de	60	pessoas.		

Além	 dos	 serviços	 de	 provimento	 de	 acesso	 nossa	 empresa	 expandiu	 suas	 atividades	 com	 a	 promoção	 de	
treinamentos	 técnicos	 para	outros	 ISPs.	Durante	 esse	período	em	que	mais	 de	 5	mil	 alunos	 foram	 capacitados	 em	



 

 

nossos	treinamentos,	tivemos	contato	com	muitas	empresas	e	distintas	realidades	não	só	no	Brasil	como	no	exterior.		

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

	
Meu	 primeiro	 contato	 com	 LACNIC	 foi	 como	 cliente,	 para	 obtenção	 do	 ASN	 para	 nossa	 empresa.	 Passei	 a	 me	
interessar	principalmente	pelos	eventos	que	acompanhava	inicialmente	pelos	temas	técnicos	e	aos	poucos	tomando	
conhecimento	das	ações	relacionadas	à	governança	da	 Internet.	Entendi	que	estávamos	em	um	franco	processo	de	
construção	 de	 uma	 comunidade	 liderado	 por	 LACNIC	 o	 que	 me	 motivou	 a	 buscar	 um	 papel	 mais	 relevante	 na	
entidade.		

Em	2011,	me	postulei	e	fui	eleito	para	a	diretoria	de	LACNIC,	onde	ocupei	os	cargos	de	diretor	vogal,	vice	presidente	e	
nos	últimos	4	anos	o	cargo	de	presidente.		

O	trabalho	honorário	que	desempenhamos	é	árduo	e	nos	toma	bastante	tempo	com	reuniões	virtuais	mensais	e	pelo	
menos	três	presenciais	ao	ano.	Porém	é	muito	gratificante	poder	fazer	parte	da	história	dessa	organização	e	colaborar	
com	o	desenvolvimento	da	Internet	na	região,	de	alguma	forma	fazendo	diferença	nos	destinos	da	comunidade.		

	
 Qual	 é	 a	 sua	 visão	 de	 LACNIC,	 sua	 missão	 e	 o	 papel	 de	 LACNIC	 como	 fator	 de	 desenvolvimento	 e	

crescimento	da	região?		
	
Os	princípios	de	visão,	missão	e	papel	de	LACNIC	estão	muito	bem	detalhados	no	planejamento	estratégico	aprovado	
em	2016	e	são	esses	princípios	que	devem	nos	nortear.	Como	diretoria	de	LACNIC	devemos	sempre	pautar	as	ações	
da	organização	na	constante	construção	de	capacidades	na	comunidade	com	modelos	colaborativos,	padrões	abertos	
e	participação	de	todas	partes	interessadas.		

Uma	Internet	aberta,	estável	e	segura	não	deve	ser	somente	uma	frase	de	efeito	mas	uma	visão	que	devemos	buscar	
e	 constantemente	 trabalhar	 para	 sua	 manutenção.	 Adicionalmente	 acrescentaria	 que,	 além	 de	 aberta,	 estável	 e	
segura	 essa	 Internet	 deve	 ser	 sucientemente	 resiliente	 não	 só	 nos	 aspectos	 técnicos	 mas	 principalmente	 nos	
mecanismos	de	governança	que	 são	 sua	base	de	 sustentação.	 LACNIC	 tem	demonstrado	ao	 longo	desses	anos	que	
reúne	 as	 condições	para	 liderar	 esse	processo	de	 fortalecimento	e	desenvolvimento	dessa	 Internet	 que	desejamos	
para	a	região	da	América	Latina	e	Caribe.		

	
 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?	
	
O	desenvolvimento	da	 Internet	em	nossa	 região	é	um	processo	em	andamento	e	 LACNIC	pode	e	deve	 ser	um	ator	
relevante	 para	 a	 ajudar	 que	 essa	 Internet	 esteja	 a	 serviço	 das	 pessoas	 e	 organizações	 da	 região	 mantendo	 seus	
princípios	de	rede	aberta	e	segura.		

Acredito	 que	 o	 conhecimento	 de	 distintas	 realidades	 de	 nossa	 região	 nos	 ajuda	 a	 entender	 as	 necessidades	 e,	
conjuntamente	com	os	outros	membros	da	diretoria	e	staff,	pautar	as	ações	de	LACNIC	na	direção	correta.	Além	disso,	
fazer	parte	da	diretoria	de	 LACNIC	de	 certa	 forma	nos	 credencia	 a	um	papel	 relevante	no	diálogo	 com	governos	e	
outras	instituições	que	podem	influenciar	no	desenvolvimento	da	Internet	como	um	todo.		

Em	um	momento	em	que	a	Internet	por	sua	importância	econômica	atrai	interesses	de	tantos	atores	distintos,	é	uma	
missão	 intrínseca	 de	 nossa	 posição	 trabalhar	 na	 defesa	 de	 uma	 rede	mundial	 sempre	 democrática	 e	 a	 serviço	 da	
comunidade.		

	



 

 

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.	
	

 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	
Oficina	de	Segurança	(AMPARO)	
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).	

	
Sou	Diretor	Técnico	da	empresa	MD	Brasil		

	
 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	

com	organizações	da	comunidade	técnica	da	região.	
	
Casualmente	presto	serviços	de	treinamentos	técnicos	e	assessoria	para	diversas	organizações	(principalmente	ISPs)	
que	possuem	recursos	de	numeração	do	LACNIC.	No	entanto	não	possuo	com	essas	organizações	qualquer	vínculo	de	
trabalho.		

	


