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Leo Maza Chavarria 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Mi nombre es Leo Maza Chavarria, tengo 47años y trabajo en temas de IT desde siempre, son ingeniero en 
sistemas y tengo una maestria en Big Data e Inteligencia de Negocios. 
Soy de origen guatemalteco, pero actualmente vivo en El Salvador desde hace 7 años. 
Me desempeño como gerente/representante de una empresa que se dedica a vender internet a empresas e 
instituciones de gobierno, proveemos servicios de transporte de datos. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Me describo como una persona alegre, bromista y talvez un poco introvertido, la paso mucho mejor en un 
balcon con una buena compañia y una botella de vino que en una discoteca con mucha gente. 
Me he interesado por la tecnologia y la informatica desde que estaba en el colegio, y no me veo haciendo 
otra cosa, he trabajado en esto toda mi vida, me gusta mucho y es mi pasion, me gustan mucho las relaciones 
interpersonales, conocer gente nueva y con formas de pensar diferentes. 
Me considero una persona espiritual, no religiosa, amo la naturaleza y a los animales. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

He trabajado en el desarrollo de proyectos tanto en gobierno como en empresa privada en Guatemala y El 
Salvador, en Guatemala tuve la oportunidad de trabajar directamente con la Policía Nacional Civil, en donde 
implementé proyectos como el AFIS, IBIS y CCTV entre otros proyectos que impactaron directamente en la 
seguridad ciudadana. 
En El Salvador lideree la instalación de camaras CCTV en las calles de dicho pais, logrando un alto impacto en 
la disminucion de la criminalidad, ademas desarrollé y bajo mi liderazgo implementamos una red de datos 
con protocolo MPLS basada fibra óptica de mas de 500km con mas de 600 puntos de interconexion para el 
gobierno central. 

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

 
Mi interes de participar en LACNIC nacio hace algunos años, pero por razones de tiempo nunca lo habia 
materializado, siempre me he sentido llamado a apoyar y servir a instituciones que proveen servicios a la 
comunidad. 
 

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

 
Mi vision de LACNIC es llegar a mas personas en latinoamerica, pero no unicamente tecnicas sino usuarios 
finales, hoy en dia considero que es importante que todos conozcan de temas relacionados con 
direccionamiento IP seguridad y todo lo que eso conlleva 

 



 

 

 ¿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 mi aporte a LACNIC seria mi tiempo y mi experiencia, mi compromiso de trabajar para el bien 
comun y de la institucion, respetando los valores individuales y colectivos 

 
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). 

 
INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A. , SUCURSAL EL SALVADOR Soy representante 
de la entidad en El Salvador 
 

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

 
INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A. , SUCURSAL EL SALVADOR Empleado 
representante de la organizacion en El Salvador 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 

My name is Leo Maza Chavarria. I am 47 years old and have always worked in IT. I am a Systems Engineer and 
have a master's degree in Big Data and Business Intelligence. 
I am originally from Guatemala, but I have lived in El Salvador for seven years. 
I am currently manager / representative of a company that sells Internet services to companies and 
government institutions, we provide data transport services. 

 
 Tell us about yourself and your interests. 

 
I describe myself as a cheerful person, I love jokes and I am perhaps somewhat introverted. I have a much 
better time at home sharing a glass of wine with good company than at a disco with lots of people. 



 

 

I have been interested in IT and computers since I was at school and don’t see myself doing anything else, I 
have worked in this field my entire life, I like it a lot and it is my passion, I really like interpersonal 
relationships, meeting new people with different ways of thinking. 
I consider myself a spiritual, not a religious, person, I love nature and animals. 
 

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

I have worked on projects for both the government and private companies in Guatemala and El Salvador. In 
Guatemala I had the opportunity to work directly with the National Civil Police, implementing projects such 
as the automated fingerprint identification system (AFIS), IBIS and CCTV, as well as other projects that had a 
direct impact on citizen security. 
In El Salvador, I led the installation of CCTV cameras on the streets of the country and this had a major impact 
on the reduction of crime. I also developed and was responsible for the implementation of an MPLS fiber 
optics data network more than 500km long and with more than 600 interconnection points for the central 
government. 

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

 
I first became interested in participating in LACNIC a few years ago but had never done so for reasons of time. 
I have always felt called to support and serve institutions that provide services to the community. 

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

development in the region? 
 

My vision for LACNIC is to reach more people in Latin America, not only those working in technology but also 
end users. Today, I believe it is important for everyone to be aware of the issues related to IP addressing 
security and what they entail. 

 
 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 believe my contribution to LACNIC would be my time and my experience, my commitment to working for 
the common good and for the institution, with respect for individual and collective values. 

 
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). 

 
INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A., EL SALVADOR BRANCH 
I am the company's representative in El Salvador. 

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

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

INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A., EL SALVADOR BRANCH 
I am employed by the company as well as its representative in El Salvador. 

 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Meu nome é Leo Maza Chavarria, tenho 47 anos e sempre trabalhei na área de IT, sou engenheiro de 
sistemas e tenho mestrado em Big Data e Business Intelligence. Nasci na Guatemala, mas há sete anos que 
moro em El Salvador. Trabalho como gerente/representante de uma empresa que se dedica à venda da 
Internet para empresas e instituições governamentais. Também prestamos serviços de transporte de dados. 

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

 
Me descrevo como uma pessoa alegre, brincalhona e talvez um pouco introvertida, gosto mais de ficar em 
uma varanda com uma boa companhia e uma garrafa de vinho do que em uma discoteca com muita gente. 
Eu me interesso por tecnologia e ciência da computação desde que estava na escola, e não me vejo fazendo 
outra coisa, trabalhei nisso toda a minha vida, gosto muito disso e é minha paixão, gosto muito dos 
relacionamentos interpessoais, conhecer novas pessoas e com diferentes formas de pensar. 
Eu me considero uma pessoa espiritual, não religiosa, amo a natureza e os animais. 

 
 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  

 
Já trabalhei no desenvolvimento de projetos em empresas governamentais e privadas na Guatemala e El 
Salvador, na Guatemala tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a Polícia Nacional Civil, onde 
implementei projetos como o AFIS, IBIS e CCTV entre outros projetos que tiveram um impacto direto na 
segurança cidadã. Em El Salvador liderei a instalação de câmeras de CCTV nas ruas desse país, tendo um alto 
impacto na diminuição da criminalidade; também desenvolvi e sob minha liderança implementamos uma 
rede de dados com protocolo MPLS baseada na fibra óptica de mais de 500km com mais de 600 pontos de 
interconexão para o governo central. 

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

 
Meu interesse em participar do LACNIC começou há alguns anos, mas por razões de tempo nunca se 
concretizou, sempre me senti chamado a apoiar e servir as instituições que prestam serviços à comunidade. 
 
 



 

 

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

 
Minha visão do LACNIC é atingir mais pessoas na América Latina, mas não apenas técnicos, mas também 
usuários finais; hoje considero importante que todos saibam sobre os assuntos relacionados à segurança do 
endereçamento IP e tudo o que isso envolve. 

 
 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? 
 

Acredito que minha contribuição ao LACNIC seria meu tempo e minha experiência, meu compromisso de 
trabalhar pelo bem comum e pela instituição, respeitando os valores individuais e coletivos. 
 
 

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). 
 

INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A., SUCURSAL EL SALVADOR. Sou representante 
da organização em El Salvador. 
 

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

 
INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA S.A., SUCURSAL EL SALVADOR. Empregado 
representante da organização em El Salvador. 


