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 Breve biografía del candidato. 

 
Nací en Medellín, Colombia en 1981. Primogénito de una familia de 3 hijos. 
 
Crecí entre Medellín y Cali, Colombia siempre apasionado por aprender cosas nuevas. Cuando terminé la 
etapa escolar, me decidí por la ingeniería electrónica y luego por el área de las telecomunicaciones área en la 
que hice mi posgrado. 
 
Toda mi vida profesional ha sido dedicada a internet y fui parte del área que desplegó la primera red DSL en 
los pueblos de Antioquia en Colombia para luego trabajar en redes de backbone y hoy en día en Google en 
interconexión e infraestructura. 
 
Soy casado hace 16 años con Lina y tenemos un hijo de 12 años llamado Isaac. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Tengo 40 años, 20 de los cuales he trabajado en el desarrollo de internet tanto desde el lado de los 
operadores regionales (EDATEL) como de los carrier de carriers (Internexa), el lado del contenido (Google) y 
desde los IXP (NAP Colombia, NAP Inca y LAC-IX) . Me apasionan mucho los frentes tanto técnico como de la 
gobernanza de internet. Tengo un cariño muy especial por LACNIC como organización. 
 
Además de la parte profesional soy esposo y padre. Llevo casado 16 años con Lina y tenemos a Isaac quien 
tiene 12 años. Como familia disfrutamos mucho de hacer hiking, ciclismo y viajar. 
 
A nivel personal soy alguien que procura decir lo que piensa siempre con base en argumentos y no en 
emociones. Trabajar con ética para mi es fundamental y trato de agregar valor en cualquier cosa que hago y 
para las organizaciones con las que trabajo. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Hoy en día trabajo para Google como encargado de interconexión y distribución de contenidos para varias 
regiones incluyendo a Latinoamérica y el Caribe. Llevo casi 10 años en Google, organización que me ha 
brindado la oportunidad de crecer en muchísimos aspectos. Dentro de Google soy además parte de comités 
de desempeño, mentor y Respect Advisor. 
 



 

 

Antes de Google trabajé en el área de desarrollo de productos en Internexa y comencé mi carrera profesional 
como Ingeniero de Planeación en Edatel (hoy UNE/Tigo). He sido parte de los cuerpos de gobierno 
corporativo del NAP Colombia y el NAP Inca del Perú, LACNOG y LAC-IX así como miembro del ASO/AC 
NRO/EC. 
 
Soy ingeniero electrónico y es especialista en telecomunicaciones de la UPB. Y tengo diplomas en Gobierno 
corporativo, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Mercadeo, finanzas, negociación estratégica y desarrollo de 
productos. 
 
He sido profesor de pregrado y posgrado en varias universidades de Colombia. 
 

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

Escuché de LACNIC por primera vez en la Universidad en la clase de Redes de Datos cuando nos hablaron de 
los organismos de Internet. Luego en el área de trabajo tuve la oportunidad de participar en la solicitud de 
recursos para los operadores en los que trabajé. 
 
Años más tarde siendo el encargado del portafolio de productos de Internet de Internexa fui elegido para ser 
parte de la junta directiva del NAP Colombia (Punto de Intercambio de Tráfico de Colombia) y tuve la 
oportunidad de ser enviado por el NAP a una de las reuniones de LACNIC. Me encantó y no me volví a perder 
ninguna reunión de LACNIC desde entonces. 
 
Poco después fui postulado y electo para el directorio y ha sido una experiencia maravillosa desde entonces 
pues he podido participar en el desarrollo de la organización a lo que es hoy. Ha sido un orgullo y un honor. 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 
 
LACNIC tiene varios frentes. Como RIR, como catalizador del desarrollo de internet de Latinoamérica, como 
entidad jurídica y como empleador. 
 
Como RIR, LACNIC tiene que seguir siendo una organización de excelencia en los servicios que brinda a la 
membresía. Lo ha hecho hasta ahora y esos niveles de excelencia hay que mantenerlos y mejorarlos cuando 
sea posible. 
 
Como catalizador del desarrollo de internet, las reuniones, las capacitaciones, la interacción con reguladores 
y otros organismos y la ayuda a otras organizaciones nacientes la caracterizan y es algo que se debe seguir 
haciendo. 
 
Como Entidad Jurídica, hay que asegurarse que LACNIC funciona bien organizativa y operacionalmente. Hasta 
ahora se ha alcanzado un nivel altísimo tanto en eficiencia como en calidad. Por ello las certificaciones que 
ostenta. 
 
Como empleador, LACNIC debe seguir siendo un lugar al que la gente quiera ir a trabajar, hagan su vida 
profesional, se formen y disfruten del trabajo. 

 
 ¿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? 
 

Tengo la formación y la experiencia en gobierno corporativo que LACNIC necesita en su directorio. Conozco 
de primera mano a la organización, los empleados, a los miembros y la comunidad. 



 

 

Hoy tengo el honor de presidir la organización y creo que puedo seguir haciendo un buen trabajo como 
director. 
 
He estado involucrado en muchas de las iniciativas que han llevado a LACNIC al nivel de excelencia que tiene 
hoy y quisiera seguirlo haciendo. 
 
Lo más importante, le tengo un cariño especial a la organización y su gente y el compromiso de que siga 
siendo una organización excelente en todos los frentes. 

 
 

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 
NRO / ASO para la región de LAC 
 

 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 
LACNIC in the Caribbean 
LACNIC ON the MOVE 
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). 

 
Responsable de Infraestructura, peering y caches de Google para la región de Latinoamérica y El Caribe. 
Relación con todos los operadores y puntos de interconexión de la región. 
 

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

 
Participación anterior en las siguientes organizaciones:  
LACNOG (Miembro del directorio) 
LACIX (Miembro del directorio) 



 

 

Comité Ejecutivo del NAP Colombia 
Fundador NAP-Inca - Miembro del directorio 
 

 
 Brief biography of the candidate. 

 
I was born in Medellin, Colombia, in 1981. I am the firstborn of a family of three children. 
 
I grew up in Medellin and Cali, Colombia, always passionate about learning new things. After completing 
school, I decided to study Electronic Engineering and later obtained a postgraduate degree in 
Telecommunications. 
 
My entire professional life has been devoted to the Internet. I was part of the department that deployed the 
first DSL network in the towns of Antioquia (Colombia) and later worked on backbone networks. Today, I am 
working on interconnection and infrastructure at Google. 
 
I have been married to Lina for 16 years and we have a 12-year-old son named Isaac. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

I am 40 years old and have spent 20 of these years working on Internet development from the perspective of 
regional operators (EDATEL) and carriers (Internexa), content (Google), and IXPs (NAP Colombia, NAP Inca, 
and LAC-IX). I am very passionate about the Internet's technical and governance fronts. LACNIC as an 
organization holds a special place in my heart. 
 
In addition to my professional activities, I am also a husband and a father. I have been married to Lina for 16 
years and we are parents to Isaac, our 12-year-old son. As a family, we enjoy hiking, cycling, and traveling. 
 
On a personal level, I always try to say what I think based on arguments, not on emotions. Working ethically 
is essential to me, and I try to add value to whatever I do and to the organizations where I work. 
 

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

I am currently working at Google as the interconnection and content distribution director for various regions, 
including Latin America and the Caribbean. I have been with Google for almost 10 years, an organization that 
has given me the opportunity to grow in many ways. Within Google, I am also part of performance 
committees, mentor, and Respect Advisor. 
 
Before joining Google, I worked in the product development department of Internexa and began my 
professional career as a Planning Engineer at Edatel (currently UNE/Tigo). I have been part of the governing 
bodies of NAP Colombia and NAP Inca (Peru), LACNOG, and LAC-IX, as well as a member of the ASO/AC 
NRO/EC. 
 
I completed my studies in Electronic Engineering and specialized in Telecommunications at Universidad 
Pontificia Bolivariana (UPB). I have diplomas in Corporate Governance, Project Management, Marketing 
Management, Finance, Strategic Negotiation, and Product Development. 
 
I have been an undergraduate and graduate professor at several Colombian universities. 

 
 
 
 



 

 

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

I first heard about LACNIC while at university when our Data Networks teacher talked to us about Internet 
organizations. I then had the opportunity to participate in the process when the operators I worked for 
requested resources. 
 
Years later, while I was responsible for Internexa's Internet product portfolio, I was elected to serve on the 
board of NAP Colombia (the Colombian Internet Exchange Point) and was sent to a LACNIC meeting. I loved 
attending that meeting and have not missed a single LACNIC meeting since. 
 
Shortly after, I was nominated and elected to LACNIC Board. This has been a wonderful experience, as I have 
been able to participate in developing the organization and making it what it is today. It has been an honor 
and fills me with price. 

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

development in the region? 
 

LACNIC works on several fronts: as an RIR, as a catalyst for Internet development in Latin America, as a legal 
entity, and as an employer. 
 
As an RIR, LACNIC must continue excelling in the services it provides to its members. The organization has 
done so up to now and these levels of excellence must be maintained and improved wherever possible. 
 
As a catalyst for Internet development, the organization is characterized by its meetings, training activities, 
interaction with regulators and other bodies, and the help it provides to other nascent organizations. The 
organization should continue working on all of these. 
 
As a legal entity, one must make sure that LACNIC functions well from an organizational and an operational 
point of view. So far, it has achieved extremely high efficiency and quality levels, 
which are evidenced by the certifications it has obtained. 
 
As an employer, LACNIC must continue to be a place that makes people want to go to work, live their 
professional lives, receive training, and enjoy their work. 

 
 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 have the corporate governance training and experience that the LACNIC Board needs. I have first-hand 
knowledge of the organization, its employees, its members, and the LACNIC community. 
 
Today, I have the honor of chairing the organization and I believe that I can continue to do a good job as a 
director. 
 
I have been involved in many of the initiatives that have led LACNIC to its current level of excellence and 
would like to continue to do so. 
 
Most importantly, I have a special place in my heart for the organization and its people and I am committed 
to maintaining the excellence of the organization on all fronts. 
 
 
 

 



 

 

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. 
 

LACNIC Board 
NRO / ASO for the LAC region 
 

 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 
LACNIC in the Caribbean 
LACNIC on the Move 
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). 

 
Responsible for infrastructure, peering, and caching at Google for the region of Latin American and the 
Caribbean. Relationship with operators and interconnection points across the region. 

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

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

Prior participation in the following organizations: 
- LACNOG (Member of the Board) 
- LACIX (Member of the Board) 
- NAP Colombia Executive Committee 
- Funder of NAP-Inca - Member of the Board 

 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Nasci em Medellín, Colômbia, em 1981. Sou o irmão mais velho de uma família de 3 filhos. Cresci entre 
Medellín e Cali, na Colômbia, e sempre fui apaixonado por aprender coisas novas. Quando terminei o estágio 
escolar, optei por engenharia eletrônica e depois pela área das telecomunicações, área na qual fiz minha pós-
graduação. 



 

 

Toda a minha vida profissional foi dedicada à Internet e fiz parte da área que implantou a primeira rede DSL 
nos povoados de Antioquia na Colômbia para depois trabalhar em redes backbone e hoje no Google em 
interconexão e infraestrutura. 
 
Há 10 anos sou casado com Lina e temos um filho de 12 anos, o Isaac. 

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

 
Tenho 40 anos de idade, 20 dos quais trabalhei no desenvolvimento da Internet tanto do lado das operadoras 
regionais (EDATEL) quanto dos carrier de carriers (Internexa), do lado do conteúdo (Google) e dos IXP (NAP 
Colômbia, NAP Inca e LAC-IX). Sou apaixonado pelos frentes tanto técnico quanto da governança da Internet. 
Tenho um carinho muito especial pelo LACNIC como organização.  
 
Além de profissional, eu sou esposo e pai. Há 16 anos que sou casado com Lina e temos o Isaac que tem 12 
anos de idade. Como família, gostamos muito de fazer caminhadas, andar de bicicleta e viajar. 
 
A nível pessoal, sou alguém que tenta sempre dizer o que pensa com base em argumentos e não em 
emoções. Trabalhar com ética para mim é fundamental e procuro agregar valor em qualquer coisa que faço e 
para as organizações com as que trabalho. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Hoje trabalho para o Google como gerente de interconexão e distribuição de conteúdo para várias regiões, 
incluindo a América Latina e o Caribe. Há quase 10 anos que estou no Google, organização que me deu a 
oportunidade de crescer em muitos aspectos. Dentro do Google, também faço parte de comitês de 
desempenho, mentor e Respect Advisor. 
 
Antes do Google, trabalhei na área de desenvolvimento de produtos na Internexa e comecei minha carreira 
profissional como Engenheiro de Planejamento na Edatel (hoje UNE/Tigo). Fiz parte dos órgãos de 
governança corporativa do NAP Colômbia e NAP Inca do Peru, LACNOG e LAC-IX, bem como membro do 
ASO/AC NRO/EC.  
 
Sou engenheiro eletrônico e especialista em telecomunicações pela UPB. E sou diplomado em governo 
corporativo, gerência de projetos, gestão de Marketing, finanças, negociação estratégica e desenvolvimento 
de produtos.  
 
Fui professor de graduação e pós-graduação em várias universidades na Colômbia. 
 

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

Ouvi falar do LACNIC pela primeira vez na universidade na aula de Redes de Dados quando nos falaram das 
organizações da Internet. Depois, na área de trabalho tive a oportunidade de participar do pedido de 
recursos para as operadoras nas quais trabalhei.  
 
Anos depois, como responsável pelo portfólio de produtos de Internet da Internexa, fui escolhido para fazer 
parte da Diretoria do NAP Colômbia (Ponto de Troca de Trânsito da Colômbia) e tive a oportunidade de ser 
enviado pelo NAP a uma das reuniões do LACNIC. Gostei tanto da reunião que nunca mais perdi uma.  
 
Pouco tempo depois fui nomeado e eleito para a Diretoria e foi uma experiência maravilhosa, pois eu pude 
participar do desenvolvimento da organização até o que ela é hoje. Foi um orgulho e uma honra. 
 



 

 

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

 
O LACNIC tem várias frentes. Como RIR, como catalisador do desenvolvimento da Internet na América Latina, 
como entidade jurídica e como empregador. 
 
Como RIR, o LACNIC deve continuar sendo uma organização de excelência nos serviços que presta aos 
associados. Tem feito isso até agora e esses níveis de excelência devem ser mantidos e aprimorados sempre 
que possível. 
 
Como catalisador do desenvolvimento da Internet: as reuniões, as capacitações, a interação com reguladores 
e outros órgãos, e a ajuda a outras organizações nascentes são coisas que o caracterizam e que devem 
continuar sendo feitas. 
 
Como entidade jurídica, deve-se assegurar que o LACNIC funcione bem organizacional e operacionalmente. 
Até agora, foi alcançado um nível muito alto de eficiência e qualidade. Por isso, as certificações que possui. 
 
Como empregador, o LACNIC deve continuar sendo um lugar onde as pessoas queiram trabalhar, ter uma 
vida profissional, se formar e desfrutar do trabalho. 
 

 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? 

 
Tenho a formação e a experiência em governança corporativa que o LACNIC precisa em sua Diretoria. 
Conheço em primeira mão a organização, os funcionários, os associados e a comunidade.  
 
Hoje tenho a honra de presidir a organização e acredito que posso continuar fazendo um bom trabalho como 
Diretor.  
 
Estive envolvido em muitas das iniciativas que levaram o LACNIC ao nível de excelência que tem hoje e 
gostaria de continuar fazendo. 
 
Mais importante ainda, tenho um carinho especial pela organização e seu pessoal e o compromisso de que 
continue sendo uma organização excelente em todas as frentes. 
 
 

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  
NRO/ASO para a região da LAC 
 

 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 do LACNIC 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Evento LACNIC 
Evento LACNIC / LACNOG 
LACNIC in the Caribbean 
LACNIC on the Move 
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). 

 
Responsável pela infraestrutura, Peering e caches do Google para a região da América Latina e o Caribe. 
Relação com todas as operadoras e pontos de interconexão da região. 
 

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

 
Participação anterior nas seguintes organizações: 
LACNOG (Membro da Diretoria) 
LACIX (Membro da Diretoria) Comitê Executivo do NAP Colômbia 
Fundador NAP-Inca - Membro da Diretoria 


