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Jorge David Matzkin 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Nací en La Pampa, Argentina. Egresé de la Escuela Técnica ORT como Maestro Mayor de Obras, con mención 
distinguida. Luego comencé Ingeniería Industrial en la UBA, donde me gradué con honores. En el año 1997, 
me inicié en la adquisición de redes para provisión de televisión por cable, fue donde dí el primer paso en el 
mundo de las telecomunicaciones. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Soy empresario en el sentido más amplio de la palabra, a pesar de mi trayectoria, sigo sintiéndome un 
emprendedor, dispuesto a descubrir nuevos desafíos. Me gusta incursionar en áreas nuevas dónde no hay 
servicio, o donde hay un servicio deficiente lo cuál me permita ser más competitivo y poner en prácticas mis 
habilidades en el rubro, apuntando siempre a la excelencia. Soy un desarrollador de ideas nato, me siento 
cómodo produciéndolas, para luego ejecutarlas en equipo. 
Me gusta leer, investigar, estar siempre actualizado, ya que el área en la cual nos desenvolvemos se actualiza 
constantemente. 
Disfruto pasar tiempo en familia, con amigos, al aire libre. Mi hobby es la actuación, la cuál me permite 
desconectarme, transmitir emociones, desarrollar empatía y mejorar la agilidad mental. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Después de la primera adquisición de redes para provisión de televisión por cable, continuamos creciendo. En 
el año 2008 comenzamos a brindar servicio de internet por Dial UP, luego incorporamos internet aérea por 
Wireless. Actualmente predomina en nuestras redes la provisión de internet por Docsis y sistemas aéreos un 
poco más sofisticados. He estado al frente de cada una de las empresas que fuimos adquiriendo como grupo, 
a lo largo de más de dos décadas. Además estuve a cargo de la Gerencia Operativa de Supercanal Arlink, en el 
año 2011. Cada una de las experiencias me ha permitido ahondar en conocimientos, y perfeccionarme en 
cada uno de los aspectos que fortalecen a la organización. 
 

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

Formamos parte de LACNIC como miembros, hace aproximadamente 8 años. Lo hicimos primero con una de 
las empresas con las que brindamos servicio, luego con las demás. 
En principio nos acercamos por la necesidad de disponer de IP e IPV4 propias, así fue como nos suscribimos a 
la membresía. Siempre tuvimos un rol pasivo, pero desde hace un tiempo consideramos la idea de 
integrarnos a la comunidad activa de LACNIC. Afortunadamente se nos presenta la oportunidad de formar 
parte, colaborar y devolver a LACNIC, todo lo que nos ha brindado a lo largo de todos estos años. 



 

 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 
 
Veo a LACNIC como una organización ejemplo en la región, no sólo en el desarrollo de Internet, sino también 
por la iniciativas, programas de inclusión social y desarrollo económico de América Latina y el 
Caribe. Gracias a LACNIC se han materializado muchas ideas en el ámbito de la tecnología, así como la 
incorporación de la misma en países donde antes no era posible. Otro aspecto valorable como aporte a 
nivel social, es el esfuerzo por fomentar la equidad de género en la comunidad técnica. 

 
 ¿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? 
 
Independencia, porque no estoy vinculado a ninguna otra organización, solamente me debo a mi empresa 
como prestador de servicios de Internet. 
Idoneidad, por mi formación profesional y experiencia empresarial. 
Credibilidad, ya que pondré mi mayor profesionalismo para hacer que las cosas se hagan de manera 
adecuada, y que las autoridades que se elijan tengan una validación de la comisión que pretendo integrar. 

 
 

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 se aplica 
 

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

 
No se aplica 

 
 
 
 
 



 

 

 Brief biography of the candidate. 
 

I was born in La Pampa, Argentina. I graduated with honors from Escuela Técnica ORT as a Master Builder. I 
then went on to study Industrial Engineering at the University of Buenos Aires, where I also graduated with 
honors. 
In 1997, I started to acquire networks for providing cable television services, taking my first steps into the 
world of telecommunications. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

I am an entrepreneur in the broadest sense of the word. Despite my career, I am always ready to discover 
new challenges. I like to venture into new areas not covered by any service, or those where existing services 
are poor, as this allows me to be more competitive and put my skills into practice, always aiming for 
excellence. I am a born developer of ideas: I feel comfortable producing ideas and then executing them as 
part of a team. 
I like to read, research, and keep up to date – the field in which we operate is constantly evolving. 
I enjoy spending time outdoors with my family and friends. Acting is my hobby – it allows me to disconnect, 
transmit emotions, develop my empathy, and improve my mental alertness. 
 

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

After first acquiring networks for the provision of cable television, we continued to grow. In 2008, we began 
offering dial-up Internet services and later incorporated wireless Internet. Our networks are currently used to 
provide Internet services via DOCSIS and more sophisticated wireless systems. 
For more than two decades, I have led each of the companies we acquired as a group. In 2011, I was also 
Operations Manager of Supercanal Arlink. 
Each of these experiences allowed me to further my knowledge and perfect the skills that make an 
organization strong. 

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

 
We have been members of LACNIC for approximately eight years, first with one of the companies through 
which we provide our services, then with the others. 
We originally approached LACNIC because we needed our own IP and IPv4 addresses, that's how we became 
members of the organization. We have always had a passive role in the organization, but for some time now 
we have been considering the idea of becoming active members of the LACNIC community. Fortunately, we 
found this opportunity to be part of, collaborate with, and give back to LACNIC part of what LACNIC has given 
us throughout the years. 

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

development in the region? 
 

I see LACNIC as a model organization for the region, not only because of its work to further Internet 
development, but also because of its social inclusion and economic development initiatives and programs for 
Latin America and the Caribbean. Thanks to LACNIC, many technological ideas have come to life and have 
been deployed in countries where they were previously impossible. Another valuable social contribution is 
the organization's efforts to promote gender equality among the technical community. 

 
 
 
 



 

 

 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? 

 
Independence, because I do not have ties to any other organization, I only owe myself to my company as an 
Internet service provider. 
Suitability, thanks to my professional training and business experience. 
Credibility, since I will bring my utmost professionalism so that things will be done properly and the 
authorities that are elected are validated by the commission that I seek to be a part of. 
 

 
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). 

 
N/A 

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

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

N/A 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Eu nasci em La Pampa, na Argentina. 
Sou Mestre Maior de Obras pela Escola Técnica ORT, com menção distinta. 
Depois comecei a estudar Engenharia Industrial na UBA, formando-me com honras. Em 1997, me iniciei na 
aquisição de redes para fornecimento de televisão a cabo, foi quando eu dei o meu primeiro passo no mundo 
das telecomunicações. 

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

 
Sou empresário no sentido mais amplo da palavra, apesar da minha trajetória, ainda me sinto empreendedor, 
preparado para descobrir novos desafios. 



 

 

Gosto de me aventurar em áreas novas em que não há serviço, ou em que há um serviço ruim, permitindo-
me ser mais competitivo e colocar minhas habilidades em prática no campo, sempre buscando a excelência. 
Sou um desenvolvedor de ideias nato, me sinto à vontade produzindo-as para depois executá-las em equipe. 
Gosto de ler, pesquisar, estar sempre atualizado, já que esta, a nossa área, vive em constante atualização. 
Eu adoro passar tempo em família, amigos, ao ar livre. 
Meu hobby é a atuação, que me permite desconectar, transmitir emoções, desenvolver empatia e melhorar a 
agilidade mental. 
 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Depois da primeira aquisição de redes para provisão de televisão a cabo, continuamos crescendo. Em 2008 
começamos a prestar serviço da Internet pelo Dial UP, depois somamos a Internet aérea por Wireless. Hoje 
nas nossas redes predomina o fornecimento da Internet por Docsis e sistemas aéreos um pouco mais 
sofisticados. 
Sou responsável por cada uma das empresas que fomos adquirindo como grupo ao longo de mais de duas 
décadas. Também fui o responsável pela Gestão Operacional da Supercanal Arlink, em 2011. 
Cada uma das experiências me permitiu aprofundar meus conhecimentos e aperfeiçoar-me em cada um dos 
aspectos que fortalecem à organização. 
 

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

Fazemos parte do LACNIC como associados há cerca de 8 anos. Primeiro com uma das empresas com a que 
fornecemos serviço, depois com as outras. No início, nos aproximamos pela necessidade de ter IP e IPv4 
próprios, foi assim que assinamos à membresia. Sempre desempenhamos um papel passivo, mas há algum 
tempo que estamos considerando a ideia de juntar-nos à comunidade ativa do LACNIC. 
Felizmente, surge a oportunidade de fazer parte, colaborar e devolver ao LACNIC tudo o que ele nos forneceu 
ao longo de todos esses anos. 
 

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

 
Eu vejo o LACNIC como uma organização modelo na região, não apenas pelo desenvolvimento da Internet, 
mas também pelas iniciativas, programas de inclusão social e desenvolvimento econômico da América Latina 
e o Caribe. 
Graças ao LACNIC, muitas ideias se materializaram na área da tecnologia, bem como sua incorporação em 
países em que antes era impensável. 
Outro aspecto valioso como contribuição para o nível social é o esforço em promover a igualdade de gênero 
na comunidade técnica. 
 

 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? 

 
Independência, porque não estou vinculado a nenhuma outra organização, devo apenas à minha empresa 
como provedor de serviços da Internet. 
Idoneidade, por minha formação profissional e experiência empresarial. 
Credibilidade, já que colocarei meu máximo profissionalismo para que as coisas aconteçam corretamente e 
que as autoridades escolhidas tenham uma validação da comissão que pretendo integrar. 
 
 
 
 



 

 

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 aplica. 
 

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

 
Não aplica. 
 

 


