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 Breve biografía del candidato. 

 
25 años de experiencia en TI en verticales diversas como BPO, educación, retail, construcción y una basta experiencia 
comercial en áreas específicas de TI como software, consultoría y telecomunicaciones. Familiarizado con el quehacer 
de TI y con muchas ganas de aportar mis conocimientos para mejorar los procesos y gestión de TI en nuestra región. 

 
 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

 
Tecnología e innovación son probablemente mis intereses más recurrentes, me gustan los deportes de conjunto 
(fútbol soccer, fútbol americano, baseball) y los deportes de motor (F1, MotoGP). Fanático de las moticicletas de 
turismo y doble propósito, poseo un par con las que salgo con mi esposa a recorrer Guatemala y en ocasiones nos 
hemos aventurado hasta Honduras y El Salvador. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Ingeniero en Ciencias de la Computación y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un amplio 
recorrido como responsable de departamentos de TI en varias verticales de negocios distintas y finalmente encontré 
un lugar en el mundo de las telecomunicaciones, donde he desarrollado una carrera los últimos 7 años. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 
Conozco LACNIC por mi relación con Universidad del Valle de Guatemala y el proyecto de Red Clara. A partir de allí en 
2017 monté una empresa de comercialización de enlaces de internet (Netfinity) y al crecer la vendí a INFINITUM. En 
mi empresa había iniciado el proceso de asignación de ASN en LACNIC y a partir de allí, ayudé a INFINITUM a hacer lo 
propio. Finalmente decidimos invertir en una red propia de FO para atender clientes corporativos y construir 
DataCenter para colocation y el resultado es U ENERGY CORP y LOQUI. 

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

región? 
 
Conozco de primera mano a una gran cantidad de ISP's pequeños en el interior de Guatemala (escenario que se repite 
en la mayoría de países de la región) que compran capacidades medianas y las distribuyen como internet residencial a 
sus clientes, la mayoría han sido cableros o WISP y tienen bases de clientes en su comunidad. Ellos no tienen 
conocimientos sólidos de redes, infraestructura y por supuesto la mayoría no están familiarizados con LACNIC. Creo 
que como organización debemos alcanzar a estos ISP's y ayudarlos con educación para que puedan brindar a sus 
clientes finales un servicio de calidad como el que demanda el mundo actual. 
 
 
 
 



 

 

 ¿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? 

 
La experiencia de haber trabajado en tecnología en Guatemala, un país en desarrollo en sus telecomunicaciones y el 
conocimiento de primera mano de cómo funcionan las redes y los ISP's en este nivel. Hay mucha tarea en temas de 
regulaciones, estándares, capacitación y desarrollo que agregar. 
 
 

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

 
Presidente Directores IT Colegios Bilingües de Guatemala ASSCA 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
Twenty-five years of IT experience in different verticals including BPO, education, retail, and construction, as well as 
extensive business experience in specific areas of IT such as software, consulting, and telecommunications. Familiar 
with IT and eager to contribute my knowledge to improve IT processes and management in our region. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
Technology and innovation are probably my greatest interests, I like team sports (soccer, American football, baseball) 
and motor sports (F1, MotoGP). A fan of touring and dual-purpose motorcycles, I own a couple with which my wife 
and I tour Guatemala and have occasionally ventured to Honduras and El Salvador. 
 



 

 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
I have a degree in Computer Science and Systems Engineering by Universidad de San Carlos de Guatemala, and 
extensive experience as head of IT departments in several different business verticals. I finally found my place in the 
world of telecommunications, where I have developed a career over the past seven years. 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
I came to know LACNIC through my relationship with Universidad del Valle de Guatemala and the Red Clara project. 
Since then, in 2017, I set up an internet connectivity provider (Netfinity) and, once it grew, I sold it to INFINITUM. In 
my company I had started the ASN assignment process with LACNIC; I later helped INFINITUM do the same. Finally, we 
decided to invest in our own fiber network to serve corporate clients and build a datacenter to provide colocation 
services. The result is U ENERGY CORP and LOQUI. 
 

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

 
I know first-hand many small ISPs in the interior of Guatemala (a scenario that is repeated in most countries in the 
region) that purchase bandwidth and distribute it to their customers as residential internet. Most have a past as cable 
companies or WISPs and their customer bases are their local communities. They do not have solid knowledge of 
networks or infrastructure and most of them are obviously not familiar with LACNIC. I believe that as an organization 
we must reach out to these ISPs and help them with education so that they can provide their end customers with the 
quality service that today's world demands. 
 

 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? 

 
The experience of having worked in technology in Guatemala, a developing country in terms of its 
telecommunications, and the first-hand knowledge of how networks and ISPs work at this level.   There is a lot of work 
to be done as far as regulations, standards, training, and development. 
 
 

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). 
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 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
President Bilingual School IT Directors of Guatemala ASSCA 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 
25 anos de experiência em TI em diversas áreas, como BPO, educação, varejo, construção e uma ampla experiência 
comercial em áreas específicas de TI, como software, consultoria e telecomunicações. Familiarizado com o trabalho de 
TI e com muita vontade de contribuir com meus conhecimentos para melhorar os processos e gestão de TI na nossa 
região. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Tecnologia e inovação são provavelmente os meus interesses mais recorrentes, gosto de esportes colectivos (futebol, 
futebol americano, basebol) e esportes motorizados (F1, MotoGP).  Fanático 
das motos de turismo e duplo propósito, tenho duas com as que saio com minha esposa de passeio pela Guatemala e, 
inclusive, chegamos até Honduras e El Salvador. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Engenheiro de Ciência da Computação e Sistemas pela Universidade de San Carlos da Guatemala, com vasta 
experiência como chefe de departamentos de TI em várias áreas de negócios e finalmente encontrei um lugar no 
mundo das telecomunicações, onde desenvolvi uma carreira nos últimos 7 anos. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Conheço o LACNIC pela minha relação com a Universidade del Valle da Guatemala e o projeto RedClara. A partir daí, 
em 2017, montei uma empresa de marketing de links da Internet (Netfinity) e conforme ela crescia eu a vendi para a 
INFINITUM. Na minha empresa, iniciei o processo de designação de ASN no LACNIC e a partir de então, ajudei a 
INFINITUM a fazer o mesmo.   Finalmente, decidimos investir em nossa própria rede FO para atender clientes 
corporativos e construir um Centro de Dados para colocation, e o resultado é U ENERGY CORP e LOQUI. 
 

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

 
Conheço em primeira mão um grande número de pequenos ISP no interior da Guatemala (cenário que se repete na 
maioria dos países da região) que compram capacidades médias e as distribuem como Internet residencial para seus 
clientes, a maioria deles foram empresas de cabo ou WISP e têm bases de clientes em sua comunidade. Eles não têm 
um conhecimento sólido das redes, infraestrutura e, claro, a maioria deles não conhece o LACNIC.   Acredito que, 
como organização, devemos chegar a esses ISP e ajudá-los com educação para que que possam fornecer a seus 
clientes finais um serviço de qualidade como o exigido pelo mundo de hoje. 
 



 

 

 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? 

 
A experiência de ter trabalhado em tecnologia na Guatemala, um país em desenvolvimento nas suas 
telecomunicações, e o conhecimento em primeira mão de como as redes e os ISP funcionam neste nível. Há muito 
trabalho em termos de regulamentações, padrões, capacitação e desenvolvimento para fazer. 
 
 

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

 
Presidente Diretores IT Colégios Bilingues da Guatemala ASSCA 


