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Javier Alberto Salazar Castañeda

Breve biografía del candidato.
Nació el 6 de mayo de 1969 en Monclova, Coahuila, México. Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Maestro en Teleinformática por la
Universidad Autónoma de Nuevo León y Doctor en Ciencias de la Educación por la Escuela Superior de
Negocios de Monterrey.
Su carrera profesional ha estado íntimamente ligada con la introducción y expansión del Internet en México.
Se destaca la puesta en marcha del primer enlace digital a Internet en México y el diseño de la red académica
MexNet y un gran número de redes privadas.
Cuenta con mas de 30 años de experiencia en redes y cyberseguridad y, incluyendo el diseño,
implementación, operación y aseguramiento de redes de gran escala.
Ha colaborado con Instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, integradores y fabricantes.
Actualmente se desempeña como Ingeniero de Seguridad en Tenable, es Vicepresidente de LACNIC y
miembro del Comité Consultivo Externo del NIC México.
Háblanos de ti. La persona y sus intereses.
Soy hombre de familia, ingeniero de corazón, siempre inquieto buscando como retribuir lo mucho que
recibido en mi vida personal y profesional.
Me gusta ayudar y mantenerme siempre aprendiendo.
Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional.
MI carrera profesional inicio precisamente trabajando en la introducción del Internet en México en el ámbito
académico. Posteriormente como parte de un operador tuve la oportunidad de liderar equipos de trabajo
para expandir a nivel nacional una red comercial (ISP). Después incursioné en el campo de la seguridad
cibernética en donde me desempeño actualmente. He estado directamente involucrado en los aspectos
técnicos, de política, legales, normativos, comerciales, etc. relacionados con la tecnología.
Mi formación académica incluye una ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, una maestría en
Teleinformática, y un doctorado en Ciencias de la Educación.
Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC.
Desde el inicio de mi carrera profesional he estado vinculado al desarrollo del Internet en mi país y al ir
surgiendo las organización que le han dado forma al Internet que conocemos el día de hoy, el interés y la
participación en algunas de ellas se ha dado de manera natural, acumulando vivencias y aportando mis
conocimientos y opiniones.

¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la
región?
LACNIC se ha convertido en un referente en la región no solo por la relevancia de su función principal, sino
como promotor del desarrollo del Internet, la solidez y calidad de su operación. Mantener e incrementar la
relevancia de LACNIC se convierte en un reto ante las circunstancias cambiantes en el ámbito tecnológico y el
entorno global en general.
¿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?
LACNIC como organización tiene varias facetas algunas hacia la comunidad como referente y promotor del
desarrollo del Internet en la región y otras internas que son relevantes para mantener la solidez de la
organización y garantizar la operación de sí misma, de los servicios que ofrece a la membresía y a la
comunidad global en general.
MI experiencia me permite apoyar en varias de estas facetas siempre con una visión independiente enfocada
en el beneficio de LACNIC

➢ 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).
Foro Público de Políticas
Peering Forum
Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).
Evento LACNIC
Evento LACNIC / LACNOG
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).
En el pasado:
Avantel (después Axtel y ahora Alestra), Subdirector de Internet
MIcronet de México, Director de iNgeniería

Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con
organizaciones de la comunidad técnica de la región.
LACNIC - Miembro del Directorio
ISOC Capitulo México - Miembro

Brief biography of the candidate.
Javier Salazar was born on 6 May 1969 in Monclova, Coahuila (Mexico). He has a degree in Electronics and
Communications Engineering from the Monterrey Institute of Technology and Higher Education, a master's
degree in Teleinformatics from the Autonomous University of Nuevo León and a PhD in Educational Sciences
from the Monterrey School of Business.
His professional career has been intimately tied to the introduction and expansion of the Internet in Mexico.
Highlights of his work include the implementation of the first digital Internet link in Mexico as well as the
design of the MexNet academic network and a large number of private networks.
He has more than 30 years of experience in networking and cybersecurity, including the design,
implementation, operation, and security of large-scale networks.
He has collaborated with academic institutions, non-governmental organizations, integrators, and vendors.
He is currently serving as a Security Engineer at Tenable, Vice President of LACNIC, and a member of NIC
Mexico's External Advisory Committee.
Tell us about yourself and your interests.
I am a family man and an engineer at heart, always actively looking for a way to repay all that I have received
in my personal and professional life.
I like to help and always continue to learn.
Tell us about your work experience, education and professional development.
I began my professional career precisely when working on the introduction of the Internet to Mexico in the
academic environment. Later, as part of an operator, I had the chance to lead different teams working on
expanding a commercial network (ISP) nationwide. I then ventured into the field of cybersecurity, where I am
still working today. I have been directly involved in the technical, political, legal, regulatory, commercial, and
other aspects related to technology.
My academic background includes a BS in Electronics and Communications Engineering, a master's degree in
Teleinformatics, and a PhD in Educational Sciences.
Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization.
I have been involved with the development of the Internet in my country since the beginning of my
professional career. With the creation of the organizations that shaped the Internet as we know it today, my
interest and participation have naturally increased, I have accumulated experience, and contributed my
knowledge and opinions.
What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and
development in the region?
LACNIC has become a benchmark in the region not only because of the relevance of its main function, but
also as a driver of Internet development, its robustness, and the quality of its operation. Given the changing
circumstances in the field of technology and the global environment in general, maintaining and increasing
LACNIC's relevance is a challenge.

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?
There are many facets to LACNIC as an organization, some of which are towards the community as a leader
and driver of regional Internet development, while others are internal and important for maintaining the
robustness of the organization and ensuring its operations as well as the services it offers to its members and
to the global community in general.
My experience allows me to support several of these facets, always with an independent vision that focuses
on the benefit of LACNIC.

➢ 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).
Public Policy Forum
Peering Forum
Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe
Move, AMPARO, etc.)
LACNIC Event
LACNIC/LACNOG Event
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).
In the past:
Avantel (later Axtel, now Alestra), Deputy Internet Director
MIcronet de México, Head of Engineering
Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant,
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity.
LACNIC – Member of the Board
ISOC Mexico Chapter – Member

manager

Breve biografia do candidato.
Nasceu em 6 de maio de 1969 em Monclova, Coahuila, México.
É Engenheiro em Eletrônica e Comunicações pelo Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de
Monterrey, mestre em Teleinformática pela Universidade Autônoma de Nuevo León e doutor em Ciências da
Educação pela Escola Superior de Negócios de Monterrey. Sua carreira profissional esteve intimamente ligada
à introdução e expansão da Internet no México.
Destacam-se o lançamento do primeiro link digital à Internet no México e o desenho da rede acadêmica
MexNet e um grande número de redes privadas. Tem mais de 30 anos de experiência em redes e segurança
cibernética, incluindo o desenho, implementação, operação e garantia de redes de grande escala. Colaborou
com instituições acadêmicas, organizações não governamentais, integradores e fabricantes. Hoje trabalha
como Engenheiro de Segurança na Tenable, é Vice-Presidente do LACNIC e membro do Comitê Consultivo
Externo do NIC México.
Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.
Sou um homem de família, engenheiro de coração, sempre inquieto procurando uma forma de retribuir o
muito que recebi na minha vida pessoal e profissional. Gosto de ajudar e estou sempre aprendendo.
Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.
Minha carreira profissional começou precisamente trabalhando na introdução da Internet no México no
âmbito acadêmico. Mais tarde, como parte de uma operadora, tive a oportunidade de liderar equipes de
trabalho para expandir uma rede comercial (ISP) no nível nacional. Então me aventurei no campo da
segurança cibernética, área na que trabalho atualmente. Estive diretamente envolvido nos aspectos técnicos,
políticos, jurídicos, regulatórios, comerciais, etc. relacionados à tecnologia. Minha formação acadêmica inclui
Engenharia Eletrônica e de Comunicações, mestrado em Teleinformática e doutorado em Ciências da
Educação.
Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC.
Desde o início da minha carreira profissional estive ligado ao desenvolvimento da Internet no meu país e à
medida que surgiram as organizações que deram forma à Internet que hoje conhecemos, o interesse e a
participação, em algumas delas, foi acontecendo de uma forma natural, acumulando experiências e
contribuindo com meus conhecimentos e opiniões.
Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e
crescimento da região?
O LACNIC tornou-se uma referência na região não apenas pela relevância de sua função principal, mas
também como promotor do desenvolvimento da Internet, a solidez e qualidade de sua operação. Manter e
aumentar a relevância do LACNIC se torna um desafio diante as mudanças nas circunstâncias na área
tecnológica e no ambiente global em geral.
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?
O LACNIC como organização tem várias facetas, algumas voltadas para a comunidade como referente e
promotor do desenvolvimento da Internet na região, e outras internas que são relevantes para manter a
solidez da organização e garantir o funcionamento de si própria, dos serviços oferecem aos seus associados e
à comunidade global em geral. Minha experiência me permite apoiar várias dessas facetas, sempre com uma
visão independente e focada no benefício do LACNIC.

➢ 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).
Fórum Público de Políticas
Peering Forum
Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON
the MOVE, AMPARO, etc.).
Evento LACNIC
Evento LACNIC / LACNOG
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).
No passado:
Avantel (depois Axtel e agora Alestra), Subdiretor da Internet
Micronet do México, Diretor de engenharia.
Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista)
com organizações da comunidade técnica da região.
LACNIC - Membro da Diretoria
ISOC Capítulo México - Membro.

