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O fim está próximo

Número de endereços IPs deve se esgotar no ano que vem. 0 assunto é
discutido há uma década, mas só agora operadoras estão se preparando
para construir redes à prova de futuro, tornando o IPv6 realidade.
ão é preciso ser profeta, nem ter bola
de cristal. Muitos
se preparam para
esse dia desde a
década de 90. Porém, agora,
o fato é cada vez mais iminente. O assunto é tão
importante que até alguns
governos têm se manifestado. Pode-se ouvir da boca
de todos os especialistas: o
fim está próximo e algo precisa
ser feito urgentemente. Estamos falando
do fim dos endereços IP. Com isso, o
IPv6, versão do protocolo IP com uma
capacidade expandida de endereços,
torna-se a única opção para a continuidade e crescimento da Internet no Brasil
e no mundo. Isso porque a versão atual
(IPv4) suporta "apenas" 4 bilhões de
endereços IP, o que, no ritmo de incorporação de novos usuários e dispositivos conectados à Internet no mundo,
será atingido já em 2011. Já o IPv6 possui 79 octilhões (7,9 x 10 ) de endereços a mais, garantindo praticamente
uma 'vida eterna' à grande rede.
0 novo protocolo está sendo implantado gradativamente na Internet e
deve funcionar paralelamente com o
IPv4, numa situação tecnicamente
chamada de pilha dupla (dual stack),
pelo menos até o quase desaparecimento do atual protocolo, o que deve
levar ainda cerca de dez anos, de acordo com especialistas.
Governos como o dos Estados
Unidos, Japão, China e Brasil já determinam o suporte ao V6' como condição sine qua non em seus editais de
licitação. Provedores como o Terra,
Acessa, Onda e Nipcable oferecem con28

teúdo para quem quiser
navegar com o novo protocolo,
assim como os principais fabricantes
de equipamentos de rede, como Cisco,
Juniper e IBM, com soluções compatíveis com IPv6 desde o final da década
de 90. Gigantes globais, como Google e
Microsoft, também já estão se adequando. Mas e as operadoras de telecomunicações, como estão?

Global e Algar na dianteira
Na corrida pelo IPv6 no Brasil, podese dizer que as operadoras Global
Crossing e Algar Telecom largaram na
frente. Ambas já oferecem aos seus
clientes acesso ao novo protocolo.
"Fomos um dos primeiros do mundo a
comercializar IPv6, há dois anos. Hoje
100% da nossa rede opera em 'v4' e
V6', ou seja, qualquer assinante que
solicitar pode ter acesso a esses dois
protocolos", diz Yuri Mench,
gerente de marketing e comunicação da Global Crossing.
Como ainda a imensa maioria
dos conteúdos na web está

disponível somente em IPv4, o
provedor utiliza ferramentas de
tradução de pacotes de dados
(NAT) e de tunelamento.
Desde o lançamento do serviço, 5% do total de rotas
configuradas na Global
Crossing já é IPv6. Os
clientes são provedores
de serviços (ISPs), universidades e centros de
pesquisa, alguns, inclusive, que já começam a
relatar problemas com
a escassez de numeração de IPs.
A Algar Telecom oferece
serviços com suporte a IPv6 há
um ano e já tem uma carteira com 12
clientes, basicamente ISPs. O grande
motivador é o limite de endereçamento
e o objetivo dessas empresas, segundo
Alexandre Campos, coordenador de
engenharia e governança tecnológica da
Algar Telecom, é poder contar com uma
rede à prova de futuro. "A luz está amarela e logo ficará vermelha. Quem investir agora terá menos dor de cabeça
amanhã", diz. "Todo o investimento na
rede da Algar Telecom, desde os sistemas operacionais, roteadores e switches
aos servidores, firewalls, DSLAMs e
modems é considerado para deixar tudo
preparado para o IPv6", diz. A operado
ra também planeja ser a primeira a
estender essa oferta aos clientes residenciais e pretende, num prazo de 6 a
12 meses, comercializar serviços de banda larga com
suporte a IPv6. De acordo
com o executivo, dos 250 mil
modems xDSL instalados nas
casas dos assinantes da Algar,
50% já estão preparados para
o IPv6. "Os demais serão
substituídos dentro do nosso
roadmap normal de evolução
tecnológica", diz.
Tamanho pioneirismo cha-

mou a atenção até da gigante
norte-americana Google, que
convidou representantes da
Algar Telecom para apresentar o case da empresa em seu
headquarter, na Califórnia.
Sem querer ficar para
trás, a Net já possui sistema
de pilha dupla no core da
rede e há dois anos não compra nenhum equipamento
sem suporte nativo ao IPv6.
A operadora já recebeu alguns blocos
de endereços da nova versão do protocolo IP e pretende iniciar os trials daqui
a seis meses. "Temos especialistas por
área de atuação e uma pessoa coordenando a integração de tudo", diz
Marcelo Sarnento, gerente de infraestrutura IP da Net.
A Oi realiza trials em laboratório e
antecipa qual será sua estratégia de
migração. "A solução será o dual stack,
mas por restrições técnicas dos equipamentos legados que não suportam IPv6,
utilizaremos túneis de IPv6 sobre IPv4
ou similares", diz o diretor de planejamento técnico da Oi, Marcelo Frasson,
que acredita ser necessária também a

utilização de gateways 'V6' e
'V4' para interligar os dois
mundos por um bom tempo.
Um passo atrás, a
Telefônica informou à TELETIME que
"existem na empresa grupos técnicos de
trabalho que estão analisando e coordenando as ações para suportar a nova
versão do protocolo de Internet" e que,
"durante o período de migração" - cujo
início não foi informado - pretende
"executá-la no menor tempo possível".
As demais operadoras, tanto móveis
como fixas, continuam na mesma
página da evolução para o IPv6, ou
seja, no planejamento.

Em busca do business case
Mas, se esse é um assunto debatido
há mais de uma década por todos os
players do setor, por que só agora come-

çam a aparecer algumas iniciativas e,
mesmo assim, tão tímidas?
0 que torna a evolução para o IPv6
não só demorada como também onerosa
e complexa, segundo Igor Giangrossi,
consulting assistance engineer da Cisco,
é o chamado "backward compatible", ou
seja, o protocolo atual não "conversa"
com o novo. Por isso, para a migração
rumo ao IPv6 é necessária praticamente
a construção de uma nova rede, com a
utilização de sistemas paralelos enquanto existir o IPv4 e o estabelecimento de
túneis. Além disso, essa evolução não é
estanque. Pelo contrário, envolve a adoção do novo protocolo por todo um ecossistema que inclui desde os fornecedores
do acesso propriamente dito e os provedores de conteúdo até os fabricantes de
equipamentos de roteamento de dados,
de balanceamento de carga, de firewalls,

servidores, sistemas operacionais, de
aplicativos e sistemas de back-ofiice, os
governos, entre outros. "As operadoras
pensam assim: não existem aplicações
na Internet que só funcionem em IPv6,
nem é este um protocolo suficientemente melhor, do ponto de vista do
cliente ou do provedor do serviço, que
justifique o investimento. Se essa evolução representa um gasto e não vou
lucrar, isso pode aguardar", simplifica
Giangrossi. "Porém, quando as operadoras me perguntam 'qual é o business
case?', minha resposta é simples: 'o
que está em jogo é a continuidade do
seu negócio na Internet", acrescenta.
Além disso, segundo ele, quem começar a investir agora reduzirá os riscos de
implantação, pois terá "tempo para
errar e corrigir" e fará aportes financeiros planejados e progressivos.
Para Caio Klein, diretor de tecnologia da Juniper, para o IPv6 deslanchar é
preciso oferta maciça de conteúdo com
suporte ao novo protocolo, porém isso
de nada vale sem a infraestrutura de
acesso necessária. "É o velho dilema do
ovo e da galinha: a operadora não migra
porque não há conteúdo, o conteúdo
não migra porque a operadora não oferece infraestrutura", diz. Diante
deste impasse, para ele, as teles
é que precisam assumir o papel
de protagonista. "Até o final deste
ano, mais tardar início do ano
que vem, as operadoras têm de
fazer a lição de casa", alerta.
Klein sugere que uma solução é o
estabelecimento de acordos
comerciais. "À medida que conquistar usuários IPv6, a tele pode
alinhavar um acordo com o pro-

vedor para que ele disponibilize seu conteúdo para essa
base", diz.

Benefícios
Se a continuidade dos negócios é o
único e suficiente business case, capaz de
convencer todas as operadoras a evoluir
para o IPv6, também é verdade que
outros benefícios podem vir a reboque.
Por seu espaço de endereçamento
maior - 128 bits, contra 32 bits do
IPv4 - formato, especificação e estrutura, o IPv6 oferece suporte melhorado a classes de serviço diferenciadas.
"Com 128 bits é possível atribuir mais
integração de comunicações, suportar
redes móveis, conexão de subredes
sem rediscagem, voz sobre IP, streaming de vídeo e envio de arquivos com

tamanhos diferentes, como
vídeos, imagens, fotos e
todas as aplicações peer-topeer (P2P)", diz José Carlos
Duarte Gonçalves, CTO da
IBM Brasil. "Além disso, já
vem com recursos de segurança (IPSec) nativos e
suporte para sistemas de
autenticação, integridade e
confidencialidade dos dados", acrescenta.
Para as operadoras móveis, acrescenta Giangrossi, o IPv6 viabiliza a
redução no consumo de baterias de
aparelhos celulares. "Posso ter conexão
aberta com todos os meus 'peers', sem
precisar de comunicação com o servidor e NAT, o que confere mais eficiência à carga do dispositivo móvel", diz.
Segundo o engenheiro da Cisco, mesmo
com tantos benefícios, isso não tem
sensibilizado, por si só, as operadoras,
que terão de entrar forçadamente nesse
jogo única e exclusivamente por uma
questão de sobrevivência. "A pergunta
mudou de 'por quê?' para 'como?' e
'quanto custa?'", diz.
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