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Marcelo Corradini

Breve biografía del candidato.
Trabaja en el área de Internet y las telecomunicaciones desde 1999. Ese mismo año abrió una unidad de la
red Matrix Internet en la ciudad de Nova Odessa (San Pablo).
En 2006 se convirtió en ser socio de Kyatera Informática, una empresa instalada en la región de Campinas
(San Pablo) que tiene sus propias redes FTTH y Wireless.
En 2010, se incorporó a Abrint, la Asociación Brasilera de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones.
Actuó en las causas defendidas por Abrint como consejero y luego como miembro del consejo asesor.
En el período 2014-2015 fue electo director técnico y participa activamente en diversos proyectos y acciones
de la asociación.
Háblanos de ti. La persona y sus intereses.
Colaborar siempre con el crecimiento personal de otras personas y empresas.
Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional.
Soy químico habilitado en ciencias por la fundación Santo André (Santo André, San Pablo). Me especializo en
telecomunicaciones, informática y tecnologías de la información.
Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC.
Participo en procesos y entidades con trabajo voluntario y formo parte de la Comisión Electoral desde hace 6
años.
¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la
región?
Fundamental. El crecimiento de las regiones depende de una buena política de Internet.
¿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?
Contribuir al crecimiento de la comunidad y asegurar la transparencia de los procesos electorales.

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.
Comisión Electoral
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
Brief biography of the candidate.
Marcelo Corradini has been working in the field of telecommunications and the Internet since 1999. That
same year, he opened a Matrix Internet network unit in the city of Nova Odessa, São Paulo.
In 2006, Marcelo became a partner at Kyatera Informática, a company operating in the region of Campinas
with its own FTTH (fiber-to-the-home) and wireless networks.
In 2010, he joined Abrint, the Brazilian Association of Internet and Telecommunications Providers (ABRINT).
He worked on the causes defended by Abrint as a counselor and, later, as a member of the advisory board.
He was elected technical director of the Association for the period 2014-2015, and he still actively
participates in a variety of its projects and actions.
Tell us about yourself and your interests.
Collaborating with the personal growth of other persons and companies.

Tell us about your work experience, education and professional development.
I am a chemist qualified in science by the Santo André foundation (Santo André, São Paulo). I specialize in
telecommunications and information and communications technology.
Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization.
I volunteer in various processes and entities and have been part of the Electoral Commission for 6 years.
What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and
development in the region?
It is essential. Regional growth depends on a good Internet policy.
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?
Contributing to the growth of the community and ensuring the transparency of the election processes.
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.
Electoral Commission
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,
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity.
None

manager

Breve biografia do candidato.
Desde 1999 atua na área de Internet e telecomunicações, nesse mesmo ano inaugurou uma unidade da rede
Matrix Internet na Cidade de Nova Odessa/SP.
No ano de 2006 tornou-se sócio da empresa Kyatera Informática, instalada na região de Campinas/SP com
redes próprias FTTH e Wireless.
Em 2010 associou-se à Abrint – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Atuou
nas causas defendidas pela Abrint como conselheiro e depois como conselheiro consultivo.
Na gestão 2014/15 foi eleito diretor técnico e participa ativamente de inúmeros projetos e ações da
associação.
Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.
Colaborar sempre com o crescimento pessoal de outras pessoas e empresas.
Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.
Sou químico habilitado em ciências pela fundação Santo André - Santo André/SP. Especializado em
telecomunicações, informática e tecnologia da informação.
Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC.
Sou engajado em processos e entidades com trabalho voluntário e já faço parte do Comiteê Eleitoral a 6 anos
Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e
crescimento da região?
Fundamental. O crescimento das regiões dependem de uma boa politica de internet.
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?
Contribuir com o crescimento da comunidade e garantir a transparência dos processos eleitorais.
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.
Comissão Eleitoral
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

