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 Breve biografía del candidato. 

Profesional, titulado de Ingenieria de ejecución en computación e informática, con fuerte orientación tanto 
técnica como comercial, como experiencia laboral poseo mas de 10 años en áreas de adquisiciones y mas de 
15 años liderando equipos comerciales y técnicos de alto rendimiento.  

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

A nivel personal, les puedo contar que estoy casado hace 21 años, con tres preciosos hijos, dentro de mis 
principales actividades, en tiempo libre, esta la constante busqueda de innovación y obviamente ver series con 
mi familia.  

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Inicie mi vida profesional muy joven, desempeñándome como operador de sistemas AS400 en una cadena de 
supermercado, luego me desempeñe como jefe de compras en dos grandes empresas de mi país, del rubro de 
las confecciones y TI respectivamente, siendo en el año 2003 que inicio mi carrera profesional en el mundo de 
las ventas, mas bien técnicas, desempeñándome como gerente de ventas e ingeniero de proyectos en una 
empresa de cableado estructurado, después de siete años, realizo un cambio de rubro incorporando a Claro 
Chile, como Gerente de Cuentas de la vertical de RRNN, donde luego de tres años me incorporo a mi actual 
empleador desempeñándome como Gerente Comercial, a la fecha, ademas en los años 2005 y 2006 me 
desempeñe como profesor de los niveles superiores de las carreras de redes y telecomunicaciones en una 
importante institución educacional de mi país.  

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
   
Creo que poseía ser un gran a porte a la comunidad, debido a mi interés en la busqueda de innovación y la 
facilidad para interactuar con los mundos técnicos y el negocio de los diferentes rubros. 
Conocí a Lacnic hace unos meses, cuando iniciamos el proceso de obtención de ASN e Ips para nuestra 
compañía. 

 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 
   
A mi parecer es fundamental, sobre todo en la concientizacion de migración de IpV4 a IpV6, si logramos acelerar 
esta acción, no solo aseguramos la disponibilidad de recursos si no preparamos a las empresas para el futuro y 
por ende el crecimiento hacia negocios mas globales. 

 



 

 

 
 ¿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? 
  
Como les mencione, anteriormente, mi principal aporte es mi conocimiento técnico llevado al mundo común, 
por lo tanto me es muy fácil adaptar conceptos muy complejos para que puedan ser entendidos y aplicados 
por cualquiera, siento que mi visión de los temas esta en un equilibrio entre las actuales conceptos y los 
conceptos que debemos proyectar para lograr adelantarnos a lo que se vendrá mas adelante. 
Mi principal motivación es aportar al crecimiento y desarrollo de lacnic, preparando a las empresas pata el 
futuro. 

 
 

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). 
 
No poseo ningún vinculo laboral, solo con mi actual empleador, que es parte de la comunidad Lacnic.  

 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 
 
No poseo ningún vinculo.  

 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
  

Professional, with a degree in Computer Engineering and a strong technical and commercial background. My 
work experience includes more than 10 years working in procurement departments and more than 15 years 
leading high-performance commercial and technical teams. 

 
 Tell us about yourself and your interests. 



 

 

 
On a personal level, I have been married for 21 years and I have three beautiful children. During my free time, 
I am in constant search for innovation and obviously watch shows with my family. 

 
 Tell us about your work experience, education and professional development. 

  
My professional life began when I was very young, working as an AS400 systems operator for a supermarket 
chain. I then served as purchasing manager for two large companies in my country, in the clothing and IT sectors 
respectively. My professional career began in 2003 in sales, rather than in the technical area, working as a sales 
manager and project engineer for a structured cabling company. After seven years, I moved to a new sector 
and joined Claro Chile, where I was Account Manager for the natural resources vertical. After three years, I 
joined my current employer where I continue to work as Commercial Manager to date. In addition, in 2005 and 
2006, I taught advanced students of networking and telecommunications in an important educational 
institution of my country. 

 
 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 

 
I think I can make a significant contribution to the community, thanks to my interest in the search for innovation 
and my ease for interacting with the different areas of the technical and the business worlds. 
 
I first learned of Lacnic a few months ago, when we began the process of obtaining an ASN and IP addresses 
for our company. 
 

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

 
In my opinion, it is essential, particularly for raising awareness regarding the migration from IPV4 to IPV6. If we 
can accelerate this action, we will not only ensure the availability of resources but also prepare companies for 
the future and therefore for the growth towards more global businesses. 

 
 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? 
 

As I mentioned above, my main contribution is bringing my technical knowledge to the ordinary world, so it is 
very easy for me to adapt very complex concepts so that they can be understood and applied by anyone. I feel 
my view of each issue balances current concepts and the concepts that we must project in order to anticipate 
what we will find ahead. 
 
My main motivation is to contribute to the growth and development of lacnic, preparing companies for the 
future.  

 
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/or 

shareholder) to organizations which have been assigned number resources in the region (LACNIC members). 
 

I have no employment ties other than with my current employer, who is part of the Lacnic community.  
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager and/or 
shareholder) to organizations that are part of the regional technical community. 
 
I have no such ties. 

 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
  

Profissional, graduado em Engenharia de Execução em Computação e Informática, com forte orientação 
técnica e comercial, além de ter experiência de trabalho, tenho mais de 10 anos em áreas de aquisição e mais 
de 15 anos liderando equipes comerciais e técnicas de alta performance. 

 
 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  

  
No plano pessoal, posso dizer que sou casado há 21 anos, tenho três filhos lindos, uma das minhas principais 
atividades, nos tempos livres, é a busca constante de inovação e obviamente assistir séries com a minha família. 

 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Comecei a minha vida profissional muito jovem, trabalhando como operador de sistemas AS400 em uma rede 
de supermercados, depois trabalhei como gerente de compras em duas grandes empresas do meu país, nos 
setores de vestuário e TI respectivamente, sendo em 2003 que iniciei minha carreira profissional no mundo das 
vendas, principalmente técnicas, trabalhando como gerente de vendas e engenheiro de projetos em uma 
empresa de cabeamento estruturado. Após sete anos, mudei de categoria incorporando a Claro Chile, como 
Gerente de Contas da vertical de RRNN, onde após de três anos me incorporei a meu atual empregador 
trabalhando como Gerente Comercial, até o momento; além disso, em 2005 e 2006 trabalhei como professor 
de níveis superiores das carreiras de redes e telecomunicações em uma importante instituição de ensino do 
meu país. 

 
 

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

Eu acho que podia ser uma grande contribuição para a comunidade, pelo meu interesse na busca de inovação 
e pela facilidade de interagir com o mundo técnico e empresarial dos diferentes setores. 
 
Conheci o LACNIC há alguns meses, quando começamos o processo de obtenção de ASN e IP para nossa 
companhia. 

 



 

 

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

da região?  
 

Na minha opinião é fundamental, sobretudo na sensibilização da migração do IPV4 para o IPV6, se 
conseguirmos acelerar esta ação, não só garantimos a disponibilidade de recursos, mas também preparamos 
as empresas para o futuro e consequentemente o crescimento para negócios mais globais.  

 
 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? 
 

Como mencionei antes, minha principal contribuição é meu conhecimento técnico trazido para o mundo 
comum, portanto é muito fácil para mim adaptar conceitos muito complexos para que possam ser 
compreendidos e aplicados por qualquer pessoa, sinto que minha visão dos problemas está em equilíbrio entre 
os conceitos atuais e os conceitos que devemos projetar para antecipar o que virá depois. 
 
Minha motivação principal é contribuir para o crescimento e desenvolvimento do LACNIC, preparando as 
empresas para o futuro. 

  
 

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). 
 
Não tem nenhuma relação de trabalho, apenas com meu empregador atual, que faz parte da comunidade do 
LACNIC.  
 

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

 
 


