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Paulo Sérgio Rodriguez de Oliveira 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Soy Paulo Sérgio, emprendedor en el sector de los ISP, estudié informática durante un tiempo y actualmente 
estudio derecho en la Facultad Uniderp.  
Trabajo en el área de la informática desde 1993. Fue entonces cuando empecé a interesarme por la 
tecnología. En ese tiempo, creé la empresa datacom informática, donde comencé a trabajar en el 
mantenimiento de computadoras y luego en programación en clipper y cobol. Poco después, en 2003, inicié 
un proveedor de dial-up, donde trabajé durante dos años. Poco después, inicié otro proyecto, otra empresa 
de sistemas y telefonía celular llamada CompNews Informática, en esa empresa permanecí por un año y 
luego la vendí. En 2006 inicié un nuevo proyecto en Internet vía espectro, Hoby Internet e comunicação Ltda. 
Este proyecto ha crecido mucho desde entonces y hoy damos servicio a un área de aproximadamente 4286 
km² con tecnologías de espectro y fibra óptica. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Estoy casado con Francini desde hace 16 años, vivo en Sidrolandia, Mato Grosso do Sul, tengo 47 años. 
Aunque soy originario del estado de Minas Gerais, hace 36 años que vivo en el estado de Mato Grosso do Sul. 
Hoy trato de devolver algo de mi conocimiento y trabajo a este estado hermoso y hospitalario. 

 
 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Soy una persona autodidacta, por naturaleza, hice muchos cursos técnicos en el área de la tecnología, estudié 
informática durante un tiempo y actualmente estoy estudiando derecho. Cuando comencé nuestro 
proveedor de comunicaciones, la realidad era muy diferente a la que nos encontramos hoy, desde la 
implementación hasta el acceso al sistema global de Internet. Vi un gran futuro en el negocio de los ISP y 
emprendí con fuerzas para superar las grandes barreras. Todas las lágrimas y noches de sueño perdidas 
valieron la pena. 
 

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

Mi contacto inicial con LACNIC fue cuando nuestro ISP solicitó un ASN y luego siguió con mi participación en 
foros sobre diversos temas. Me gustaría mucho formar parte de esta organización reconocida 
internacionalmente. Profesionalmente, para mí sería un gran desafío unirme a estas grandes mentes. 
 

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

 
Presentar políticas para mejorar el soporte y la seguridad de Internet. Promover el protocolo IPv6 en nuestra 
región para que los ISP puedan poner en práctica este protocolo, que es de suma importancia para la Internet 
actual. 



 

 

Incentivar a los ISP a asociarse para que tengamos la fuerza para buscar alianzas, políticas para mejorar la 
seguridad y la gobernanza 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? 
 

Con conocimiento y 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, tuve la oportunidad de 
participar en los primeros eventos de Internet vía Spectrum en Brasil. Desde entonces, nunca he dejado de 
aprender. En estos largos años absorbí mucho conocimiento e información. Mi lema es aprender y enseñar, 
aprender y enseñar, y aprender y enseñar, tanto con el equipo de LACNIC como con los ISP regionales. 

 
 
 

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).  
 
FLIP 6, Fórum de Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum Público de Políticas, Peering Forum, Fórum 
técnico de LACNIC 

 
 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 

ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  
 

Evento LACNIC, Oficina presencial do 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). 

 
Sou Diretor Técnico da empresa Hoby Internet comunicação Ltda Sou Diretor Técnico da empresa datacom 
informática 
 

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

 
Casualmente faço minha contribuição técnica para algumas organizações (principalmente ISPs) que possui 
recursos de numeração do LACNIC. Não tenho vinculo de trabalho com essas organizações 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 

My name is Paulo Sérgio, I am an entrepreneur in the ISP sector, I studied computer science for a while, and I 
am currently studying law at Uniderp University.  



 

 

I have worked in IT since 1993, when I first became interested in technology. At that time, I created the 
company datacom informática, where I began maintaining computers and later started programming in 
clipper and cobol. Soon after, in 2003 I started a dial-up provider, where I worked for two years. I then 
started another project, a systems and mobile telephone company called CompNews Informática, which I 
sold after staying with it for a year. In 2006 I started a new project with Internet via spectrum, Hoby Internet 
e comunicação Ltda. This project has grown significantly since then: today we are serving an area of 
approximately 4286 km² with spectrum and fiber optic technologies. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

I have been married to Francini for 16 years, I live in Sidrolandia, Mato Grosso do Sul, I am 47 years old. While 
I am originally from the state of Minas Gerais, I have lived in the state of Mato Grosso do Sul for 36 years. 
Today, I am trying to give back by contributing some of my knowledge and work to this beautiful and 
hospitable state. 
 

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

I am self-taught, by nature, I completed many technical courses in the field of technology, I studied computer 
science for a while, and I am currently studying law. I started our communications provider when the world 
was very different from the one we know today, in everything from implementation to access to the global 
Internet system. I saw a great future in the ISP business, and I started my company ready to overcome great 
barriers. In the end, all my efforts and sleepless nights have been absolutely worth it. 

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

 
I first came into contact with LACNIC when our ISP requested an ASN this contact then continued with my 
participation in different forums on various topics. I would very much like to be part of this internationally 
recognized organization. Professionally, it would be a great challenge for me to join these great minds. 

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

development in the region? 
 

Presenting policies to improve Internet support and security. Promoting IPv6 in our region so that ISPs can 
implement this protocol, which is of the utmost importance for the Internet today. 
Encouraging ISPs to join LACNIC so that we will have the strength to look for alliances, policies for improving 
Internet security and governance. 

 
 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? 
 

With knowledge and 20 years of experience in the telecommunications industry, I had the opportunity to 
participate in the first Internet events in Brazil via Spectrum. Since then, I have never stopped learning. In all 
these years I have absorbed a great amount of knowledge and information. My motto is “learn and teach, 
learn and teach, and learn and teach,” both with the LACNIC team as well as with the regional ISPs. 
 

 
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). 

 
FLIP 6, Security Forum, Interconnection 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, 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). 

 
I am the Technical Director of Hoby Internet comunicação Ltda 
I am the Technical Director of datacom informatica 

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

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

I contribute my technical knowledge to several organizations (mainly ISPs) which have been assigned number 
resources by LACNIC. I am not an employee of these organizations. 

 
 Breve biografia do candidato. 

 
Sou Paulo Sérgio empresário no ramo de ISP, cursei ciência da computação por algum tempo, e atualmente 
curso Direito pela faculdade uniderp. 
Trabalho no ramo da informação desde 1993. Foi quando comecei a me interessar por tecnologia. Em meado 
dessa época fundei a empresa datacom informática onde iniciei os trabalhos com manutenção de 
computadores e em sequencia programação de sistema clipper e cobol, logo mais tarde em 2003 iniciei um 
provedor de dial-up (discada), ficando por 2 anos. Logo após isso iniciei um outro projeto uma outra empresa 
de sistema e celular com nome CompNews Informática, ficando com a empresa por 1 anos, após esse período 
a vendi. No ano de 2006 iniciei um novo projeto, em internet via spectrum que é a Hoby Internet e 
comunicação Ltda. desde então esse projeto cresceu tanto e hoje atendemos uma área aproximadamente 
4.286 km2 com as tecnologias spectrum e fibra optica. 

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

 
Sou casado com Francini a 16 anos, residência em Sidrolandia-MS, tenho 47 anos, sou do estado de Minas 
Gerais, mas a 36 anos o estado do Mato Grosso do Sul me adotou, e hoje tento devolver a esse lindo estado 
hospitaleiro o pouco do meu conhecimento e trabalho 

 
 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  

 
Sou um autodidata, por natureza, tenho muitos cursos técnicos no ramo da tecnologia, cursei ciência da 
computação por algum tempo, e atualmente curso Direito. Quando iniciei nosso provedor de comunicação, a 
realidade era muito diferente da que se encontra hoje, desde a implantação ate o acesso ao sistema mundial 



 

 

de internet. Eu enxergava grande futuro no ramo de ISP, e foi com essas forças de vencer as grandes 
barreiras, que valeu todas as lagrimas e as noites de sono perdidas. 
 

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

Contato inicial com LACNIC foi quando nosso ISP fez o pedido do ASN, e em seguida com fóruns sobre vários 
temas que participei. E gostaria muito fazer parte dessa organização reconhecida mundialmente, e para mim 
profissionalmente será um grande desafio me unir a essas grandes mentes pensantes. 
 

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

 
Apresentar politicas para melhorias a suporte e segurança da internet. Promover protocolo ipv6 em nossa 
região para que os ISP's faça praticar esse protocolo que é de suma importância na internet atual. 
incentivar os ISP's a serem parceiros para que tenhamos força para buscar parcerias, politicas de melhorias 
segurança governança da 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? 

 
com a experiência e conhecimento no ramo de telecomunicações a 20 anos, tive a oportunidade de fazer 
parte dos primeiros eventos de internet via Spectrum no Brasil. E a partir dai nunca mais parei de aprender. 
Nesses longos anos absorvi muitos conhecimentos e informações. Meu lema é aprender ensinar, aprender 
ensinar e aprender e ensinar, tanto com a equipe LACNIC e com os ISP’s regionais 

 
 

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). 
 
FLIP 6, Fórum de Segurança, Fórum de Interconexão, 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, Oficina presencial do 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 Hoby Internet comunicação Ltda  
Sou Diretor Técnico da empresa datacom informatica 



 

 

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

 
Casualmente faço minha contribuição técnica para algumas organizações (principalmente ISPs) que possui 
recursos de numeração do LACNIC. Não tenho vinculo de trabalho com essas organizações 


