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Resumo
Este estudo, denominado O comportamento das operadoras na implementação do IPv6 na América 
Latina e o Caribe,1 divulga as principais características das operadoras da Internet da região em 
relação à implementação do IPv6.2 Para isso, são explorados os incentivos e benefícios das opera-
doras que optaram pela implementação, suas opiniões sobre o processo, bem como os obstáculos e 
fatores facilitadores que encontraram. Também aprofunda sobre os motivos, barreiras e planos para 
o fornecimento de endereços da Internet no curto e médio prazo das operadoras que não implemen-
taram ainda o IPv6. 

A nível metodológico e especificamente para a construção da amostra, foram avaliadas diferentes 
opções de segmentação que permitissem a análise e o cumprimento dos objetivos pretendidos. 
Decidiu-se analisar o comportamento das operadoras selecionadas de acordo com o tamanho. Um 
total de 25 entrevistas foram realizadas3 com os maiores Provedores de Serviços da Internet (ISP) 
(categoria L ou superior). 

No levantamento inicial foram consideradas as tecnologias usadas (redes móveis, fibra, cabo, etc.) e 
os segmentos de mercado atendidos pelas diversas operadoras (clientes residenciais e corporativos 
e uso de IP [Internet Protocol, protocolo de internet] como usuários finais) A análise incluiu peque-
nas operadoras no Brasil como um caso específico de interesse. Além disso, foram incorporados 
dados de entrevistas realizadas com empresas multinacionais que prestam serviços pela Internet e 
empresas que prestam serviços da Internet. Estes dados procuraram complementar o levantamento 
qualitativo e incluir a visão de outros atores-chave. 

Confira as ilustrações sobre as entrevistas e suas características. 

Os dados dos gráficos estão no idioma original da pesquisa

Ilustração 1. Entrevistas realizadas por tamanho e região da operadora4

1 O estudo refere a operadoras como os Provedores de Serviços da Internet (ISP, pela sigla em inglês de Internet Service Provider) associados 
ao LACNIC.
2 Do total de entrevistados, apenas dois operadoras ainda não implementaram o IPv6.
3  Para a realização das entrevistas, uma vez definida a amostra, o LACNIC enviou uma carta introdutória às 60 operadoras selecionadas, e 
a SMC+ ficou responsável pelo seu acompanhamento e implementação. Executivos do LACNIC participaram da maioria destas. Em geral, a 
entrevista não foi feita ao contato inicial proposto pelo LACNIC, mas sim ao gerente de redes de cada empresa ou responsável sugerido pelo 
contato inicial.
4   A seleção da amostra foi feita considerando o tamanho, região e país da operadora. 
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Ilustração 2. Características das entrevistas

Do mesmo modo, as informações prestadas pelas operadoras, juntamente com os relatórios de 
mercado e dados públicos, permitiram a realização de uma pesquisa secundária para complementar 
as tendências identificadas. A implementação foi analisada a partir de uma matriz que considera o 
potencial de crescimento comercial e a disponibilidade de endereços IPv4 de cada operadora. 

Desta forma, o estudo permite levantar as tendências mais proeminentes no comportamento das 
operadoras e identificar a incidência da atualização tecnológica e o suporte como dois aspectos que 
influenciam a implementação do IPv6. Por sua vez, cada uma das organizações possui caracterís-
ticas específicas relacionadas à rede interna das empresas e às características dos dispositivos 
finais, bem como considerações sobre o suporte prestado por provedores de infraestrutura e outros 
vendors. A seção incorpora considerações sobre as diferenças na implementação entre uma rede 
fixa e uma rede móvel, e os geradores de conteúdo, entre outros elementos.

Da mesma forma, são abordados os principais catalisadores para a implementação do IPv6, especi-
ficamente o advento das tecnologias 5G e Internet das Coisas (IoT, pela sigla em inglês de Internet 
of Things), o crescimento de gamers e seu papel. Finalmente, encerram as principais considerações 
sobre a implementação, o potencial de crescimento dos negócios e a disponibilidade de endereços 
IPv4 para as operadoras. Esta seção também incorpora os aspectos levantados para as operadoras 
que não implantaram o IPv6.
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Tendências identificadas no comportamento das operadoras
As tendências identificadas foram agrupadas, de um lado, nas relacionadas com a infraestrutura e 
atualização tecnológica e, do outro, nas relacionadas com os requisitos de suporte. De fato, uma par-
te significativa dos custos da implementação do IPv6 é incorrida como parte do processo de renova-
ção tecnológica e, portanto, não são designados a um projeto ad hoc de implementação do protocolo 
IPv6. Colocam-se a seguir os processos de renovação tecnológica identificados que incluiriam os 
custos de implementação do IPv6:

 ● Infraestrutura de backbone

 ● CPE (Customer Premises Equipment, equipamento local do cliente) (IPv6 ready)

 ● OSS (Operation Support System, Sistema de Suporte à Operação) (atualizado em todos os 
casos) 

 ● BSS (Business Support System, Sistema de Suporte aos Negócios) (absorbido como parte dos 
custos de IT [Information Technology, tecnologias da informação e da comunicação] ou desen-
volvido in-house)

 ● Capacitação integrada nos pacotes de infraestrutura

Como a implementação é realizada de forma orgânica e por motivos de atualização tecnológica 
diferentes ao IPv6, as empresas não identificam a priori um caso de negócio claro e a decisão estra-
tégica da implementação não chega ao gerente geral ou financeiro da organização. Desde as áreas 
técnicas, principalmente, percebe-se que um caso de negócio associado ao IPv6 não resistiria a 
uma análise econômica, já que a tecnologia é atualizada de qualquer maneira e não há diferenças 
significativas de custos entre as duas opções.
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Atualização tecnológica
Foi possível identificar que a atualização tecnológica orgânica dos ISP resulta em uma imple-
mentação do IPv6 sem custos incrementais significativos. Em relação à infraestrutura, destaca-se 
que a renovação orgânica dos equipamentos já incorpora o IPv6 na tecnologia básica, tornando a 
implementação mais gradativa. Além disso, no momento, não há dispositivos (backbone, transporte, 
agregação) que não suportem o IPv6. De fato, muitas operadoras possuem uma alta porcentagem 
de seus CPE compatíveis com o IPv6, uma vez que foram substituídos organicamente. Porém, mes-
mo quando a rede suporta IPv6, devido às mudanças tecnológicas introduzidas pela substituição de 
equipamentos, o tráfego por este protocolo ainda é baixo. Durante o processo de atualização tecno-
lógica, as operadoras também renovaram o OSS e o BSS. O custo da atualização é absorvido como 
parte dos investimentos naturais das IT, portanto, muitas operadoras não identificam nem vinculam 
os custos atribuídos ao desenvolvimento ou adaptação de OSS ou BSS associados ao IPv6. A se-
guir, parte dos elementos associados ao fator de atualização tecnológica. 

Rede interna 

No início, internamente nas empresas, foram detectados sistemas que não suportavam o IPv6. Inclu-
sive hoje, ter esses sistemas não é uma prioridade para a maioria das operadoras.

Dispositivos finais

Este elemento representa uma das principais limitações na adoção do IPv6, mesmo quando a imple-
mentação do referido protocolo já tenha sido realizada. Ainda existem dispositivos de usuário final 
que não são compatíveis com o IPv6 (câmeras de vigilância por vídeo, dispositivos móveis, consoles 
de jogos, TV inteligentes e computadores, geralmente aqueles dispositivos que não são trocados 
com tanta frequência ou que requerem mudanças ou atualizações de software). A título de exemplo, 
no caso do México, existe uma alta correlação entre o segmento socioeconômico e os dispositivos 
de baixo custo. As operadoras não pesquisaram ou não conhecem em detalhe os dispositivos do 
usuário com maiores restrições. 

Suporte

O suporte é um fator importante para o sucesso da implementação do IPv6. As descobertas incluem 
o suporte fornecido por provedores de infraestrutura e outros vendors, bem como aquele que os ISP 
devem fornecer aos seus próprios clientes.

Provedores de infraestrutura

No início, a qualidade do suporte parece ter sido inadequada ou ruim. Com o decorrer do tempo, isso 
mudou e as operadoras passaram a contar com o suporte técnico de provedores (principalmente nas 
operadoras de maior tamanho, incluindo a capacitação em implementação como parte do contrato 
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de aquisição de infraestrutura). Hoje, os provedores têm pessoal treinado para resolver questões 
relacionadas à implementação, tanto nas etapas de implantação (desde o início) quanto na configu-
ração dos roteadores e equipamentos nas diferentes fases.

Vendors de dispositivos e aplicativos (por exemplo, CPE ou dispositivos móveis)

Para a utilização do IPv6, requerem mudanças de software ou hardware, entre outros. No início da 
implementação, não houve promoção de conectividade no IPv6 por parte dos vendors e, ainda hoje, 
alguns não oferecem suporte no IPv6 e preferem fazê-lo no IPv4. Com base nas entrevistas reali-
zadas, uma grande operadora de telefonia móvel da Colômbia indicou que a adoção de telefones 
celulares no IPv6 é “muito evasiva”, que depende muito dos vendors e que existem dispositivos finais 
que não suportam o IPv6. Especificamente na América Central, em uma das entrevistas, colocaram 
que os vendors ofereciam apenas soluções no IPv4; no entanto, não foi especificado se isso era feito 
diretamente ou se seus representantes em cada país ofereciam apenas equipamentos no IPv4 por 
motivos comerciais.

Atendimento ao cliente

A implementação não pareceria gerar aumentos de demandas específicas ou chamadas adicionais 
para o call center. Isto estaria associado ao fato de o cliente final, em geral, não reconhecer a exis-
tência ou uso de um ou outro protocolo: em vez disso, costuma reclamar da qualidade inferior do 
serviço. Quando analisado de forma global, fica evidente que os clientes não estão adquirindo um 
serviço do IPv6 diretamente, mas sim um serviço de telefonia fixa, móvel ou Internet.

Além disso, como os usuários em geral não conhecem a diferença entre o IPv4 e o IPv6, as consul-
tas específicas sobre o assunto são muito limitadas. Quando verificadas, elas vêm principalmente 
de grupos com conhecimento tecnológico específico, como é o caso dos gamers. De acordo com 
o levantamento, em muitos casos não é possível usar o guia remoto por apresentar um alto grau 
de dificuldade para os usuários. Por sua vez, isso poderia levar à insatisfação do cliente com o ISP 
(mesmo quando o problema possa estar no gerador de conteúdo ou no dispositivo que ele possui). 
Do outro lado, merece destaque que o pessoal técnico das empresas consideradas adquiriu conhe-
cimentos específicos no âmbito da formação geral. 
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Diferenças na implementação entre rede fixa e rede móvel
As redes fixas apresentam um avanço mais lento, uma vez que requerem a substituição dos CPE 
por aqueles compatíveis com os dois protocolos e também com os dispositivos finais. Isto supõe 
um requisito adicional para a implementação na infraestrutura do backbone. A substituição dos CPE 
ocorre na medida em que devam ser substituídos por obsolescência ou mudança na tecnologia, 
como, por exemplo, o caso da substituição da rede de cobre por fibra. Tanto é assim que, tanto na 
infraestrutura quanto nos CPE, todas as novas implementações suportam o IPv6. Por estes motivos, 
as restrições são observadas principalmente na rede legacy de cobre em relação à rede fixa.

Por sua vez, as redes móveis já foram implementadas com base no uso do NAT (Network Address 
Translation, tradução de endereços de rede) e principalmente sem o uso de pilha dupla. Quanto aos 
terminais, a substituição dos dispositivos móveis ocorre mais rapidamente do que a dos CPE ou ou-
tros dispositivos de uso doméstico, uma vez que o seu custo é absorvido pelo cliente e a frequência 
de renovação é significativamente superior.5 

5   A maior frequência de renovação de dispositivos móveis em relação a outros deve-se a diferentes motivos, como a velocidade dos avanços 
tecnológicos, a velocidade no lançamento de novos dispositivos com novas funcionalidades, o maior risco e o maior índice de quebras, de-
feitos técnicos e roubos.
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Catalizadores principais para a implementação do IPv6
Entre os dados coletados, destacam-se potenciais catalisadores para a implementação em massa 
do IPv6, por exemplo: 1) o advento de tecnologias, como 5G e IoT; 2) o crescimento dos gamers e 
suas demandas com base no conhecimento técnico.

No primeiro caso, quando falarmos em dispositivos IoT, estima-se um crescimento anual de 12% na 
América Latina e o Caribe (ALC) (GSMA, 2020), o que poderia contribuir ainda mais para acelerar 
a implementação do IPv6. No entanto, a adoção da IoT nos mercados em desenvolvimento está 
relacionada à acessibilidade e ao alto custo total de propriedade. Entre os principais desafios para 
o seu crescimento podemos citar os riscos de segurança, proteção e privacidade de dados e custos 
de integração (Zhou, Cao, Dong, Vasilakos, 2017). Os segmentos mais maduros são o transporte 
e a mobilidade, a indústria, as cidades inteligentes e os serviços públicos de infraestrutura; o agro-
negócio e a mineração (Nižetić, Šolić, López de Ipiña González de Artaza, Patrono, 2020); áreas de 
potencial fundamentais, dada sua relevância econômica na ALC.

Ilustração 3. Evolução dispositivos IoT na ALC

 

Os casos de uso que poderiam aumentar com o desenvolvimento do 5G podem incluir a telemedici-
na, cidades inteligentes, conectividade para edge computing, inteligência artificial, realidade virtual 
e aumentada (GSMA, 2020). As licitações para designação de espectro para 5G seriam essenciais 
para iniciar a implementação comercial dessa tecnologia. A ALC apresenta certo atraso nessa área 
em relação a outras regiões, portanto é esperado que as implementações ocorram mais tarde do 
que em outros mercados que já iniciaram esse processo. De acordo com as projeções da GSMA,6 

em 2025 a América Latina teria uma adoção de 5G de 9%, o que significaria cerca de 62 milhões de 
conexões (GSMA, 2020, 9).

6  GSMA Mobile Economy 2020, Qualcomm
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Ilustração 4. A adoção do 5G no mundo e na América Latina 

Outro dos promotores da adoção do IPv6 é o crescimento da comunidade gamer. A América Latina, 
depois do Oriente Médio e da África, é a região do mundo com maior crescimento nesse setor. 

Ilustração 5. Gaming: Jogadores no mercado global de videogames e jogadores no mercado latino-
americano de videogames

O aumento dos jogos on-line está criando uma demanda de conexões de rede de baixa latência para 
que os jogadores possam desfrutar de uma experiência sem interrupções ou atrasos.7 É importante 
salientar que os principais modelos de consoles de videogame (Xbox One e Series X, PS5, Nintendo) 
já têm a compatibilidade com o IPv6 incorporada.

7  A latência é o tempo de reação de uma conexão e, como tal, representa uma métrica chave para os videogames. Para uma melhor ex-
periência, deve ser inferior a 59 m, para permanecer no jogo deve ser entre 60 e 129 m, e no caso de exceder 130 m, um jogo on-line não é 
mais apreciado. 
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Principais consoles de jogos e o IPv6

• Xbox One e Series X: suportam o IPv6 de forma nativa. Recomenda-se habilitar o IPv6 no supor-
te para uma melhor experiência do usuário. 

• App Store: desde junho de 2016, todos os aplicativos (incluindo os jogos) enviados para a App 
Store devem ter sido testados em redes só IPv6.

• Nintendo: como console, é compatível com o IPv6, no entanto, seu software ou firmware não são. 

• Play Station: O PS4 não suporta o IPv6 de forma nativa e só funciona com o IPv4. O PS5 já é 
compatível com o IPv6. No entanto, o Play Station Network (PSN)8 tem apenas alguns servidores 
habilitados com o novo protocolo.

8   PSN: PlayStation Network
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Análise da implementação do IPv6
A análise da implementação das operadoras da ALC foi realizada a partir de uma matriz que leva em 
consideração o potencial de crescimento comercial e a disponibilidade de endereços IPv4 que elas 
têm. De acordo com as informações fornecidas pelas operadoras nas entrevistas, as características 
próprias de cada associado como a disponibilidade de endereços IPv4 e as perspectivas de cresci-
mento do negócio, afetam a implementação do IPv6. O tamanho de cada operadora parece não ter 
influência. 

Com base na análise de ambas as variáveis, as operadoras foram segmentadas nos seguintes qua-
drantes:

 ● Implementação agressiva: inclui aqueles que estimam um crescimento alto e que não têm en-
dereços IPv4 suficientes ou se estão esgotando.

 ● Crescimento com o IPv4: inclui aqueles que estimam um crescimento alto de sua base de clien-
tes e têm endereços IPv4 para abastecê-los.

 ● Implementação otimizada: inclui aqueles que têm um baixo crescimento e que realizam a 
otimização de seus endereços IPv4perante o possível esgotamento futuro.

 ● Implementação orgânica: inclui aqueles que têm crescimento vegetativo e atualizam equipa-
mentos (compatíveis com IPv6) devido à mudança tecnológica, mesmo quando possuem en-
dereços IPv4.

O posicionamento na matriz de cada uma das operadoras entrevistadas pode ser visualizado na 
ilustração a seguir.

Ilustração 6. Análise da implementação com base no crescimento e disponibilidade de endereços IPv4
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De acordo com as entrevistas realizadas e a situação de cada uma das operadoras, identificam-se a 
seguir os fatores facilitadores para cada um dos quadrantes.

Implementação agressiva

No caso das operadoras no quadrante de Implementação agressiva, os fatores que permitem a 
implementação em massa do IPv6 são:

 ● Falta de endereços IPv4: As operadoras entrevistadas foram muito decisivas quanto à escassez 
de endereços identificados como habilitadores: «Devido ao esgotamento iminente dos endereços 
IPv4, era necessária uma solução antes de chegar a esse ponto». Uma das operadoras entrevis-
tadas indicou ter aumentado a capacidade do CGNAT (Carrier Grade NAT, NAT em grande esca-
la), mas, em qualquer caso, afirmou que precisam de mais blocos dos seus próprios endereços 
para poderem designar.

 ● Requisitos específicos dos clientes: Em alguns casos, a implementação foi facilitada pelo 
recebimento de requisitos específicos para a provisão do IPv6 de clientes de setores, principal-
mente, o Governo e, em menor medida, clientes corporativos e universidades. 

 ● Atualização tecnológica orgânica: Em relação a quem iniciaram as suas atividades apenas 
com endereços IPv6, a atualização tecnológica permitiu que o processo de implementação se 
realizasse de forma gradativa e continuasse operando em um contexto de crescimento significati-
vo de clientes e operadoras. Por sua vez, na maioria dos casos, a atualização permite suportar o 
IPv6. O levantamento indicou que a capacidade do CGNAT foi aumentada, mas a simultaneidade 
das sessões causa restrições e a comutação gera quedas no desempenho, portanto, em alguns 
dos casos analisados, a implementação do IPv6 teve que ser acelerada. 

 ● Aumento da necessidade de endereços IP: É possível concluir que as previsões de cresci-
mento dos endereços IP estão associadas não apenas ao crescimento comercial, mas também 
à maior demanda por IoT, 5G e aplicativos específicos. Porém, para este tipo de operadoras, a 
possibilidade de adquirir blocos IPv4 no mercado secundário e a otimização dos endereços IPv4 
atrasaram a implementação do IPv6. Não obstante isso, as designações de blocos rentados só 
podem ser feitas para clientes pequenos e não para grandes empresas às que devem designar 
IP próprios. 

Do outro lado, a adoção dos clientes corporativos que requerem IPv6, na prática, é menor do que a 
esperada e são frequentes os aplicativos que não o suportam (por exemplo, bancos com desenvolvi-
mentos de aplicativos e sistemas in-house). Além disso, o tráfego no IPv6, ainda reduzido, atua como 
um desacelerador, assim como também o equipamento de rede ou terminais e dispositivos do cliente 
final, que não são totalmente compatíveis com o IPv6.

Neste caso, o IPv6 é fornecido mediante pilha dupla e o IPv4 mediante o CGNAT, a fim de garantir 
a compatibilidade. Um aspecto marcante do processo de migração é que, segundo as operadoras, 
há um aumento do grau de complexidade da operação e dos requisitos de automação como conse-
quência da coexistência do IPv4 e o IPv6. A título de exemplo, no caso de algumas operadoras, os 
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clientes não são registrados como pilha dupla por padrão. Este último requer a configuração manual 
ou a automação do processo. No entanto, as operadoras identificam o benefício de implementar o 
IPv6 evitando ou reduzindo a necessidade de equipamento NAT (roteamento de LAN [Local Area 
Network, Rede de Área Local] para WAN [Wide Area Network, Rede de Área Ampla]). Isso implica na 
introdução de um dispositivo menos no processo e permite evitar um atraso adicional.

Implementação otimizada

No caso das operadoras incluídas na Implementação otimizada, é possível identificar as ações 
que elas tomaram para avançar na implementação. De acordo com o levantamento, essas ações 
não têm sido implementadas de forma acelerada por dois motivos principais: 1) As operadoras não 
esperam um crescimento dos negócios como os do quadrante anterior. Embora a implementação 
em massa da IoT e 5G aceleraria a implementação do IPv6, eles consideram que ainda apresenta 
atrasos. 2) Não têm disponibilidade de endereços IPv4. 

As operadoras identificadas nesta categoria geralmente oferecem IPv6, mas os clientes podem não 
exigir ou podem ter dispositivos que não são compatíveis.

Otimização dos endereços IPv4 disponíveis por meio de ações específicas 

De acordo com a análise, existem operadoras que procederam à otimização dos endereços IPv4 
disponíveis através das ações detalhadas a seguir. 

Recuperação de endereços por varredura da rede para identificar blocos que não estão em uso. 

Prestação do serviço usando um IP público e mantendo o CGNAT para outros clientes. Esta ação é 
usada quando problemas com aplicativos são apresentados ao CGNAT. 

Implementação do IPv6 de forma orgânica através da compra de equipamentos só IPv6. Isto é feito 
na medida em que deve ser renovado devido à sua obsolescência e contando com o suporte OSS/
BSS incluído na aquisição da infraestrutura.
Implementação orgânica

No caso de operadoras incluídas na Implementação orgânica, a implementação no backbone é fei-
ta em função da necessidade de atualização tecnológica dos equipamentos. Porém, não há necessi-
dade de implementação, dada a alta disponibilidade de endereços IPv4. As necessidades de clientes 
específicos, como petroleiras, bancos, universidades ou Governo, aceleram um pouco o processo 
de implementação do IPv6. Em geral, são evidenciados pedidos específicos de empresas grandes, 
mas não de clientes pequenos. Espera-se que isso aconteça, em grande parte, como consequência 
da atualização tecnológica desses clientes. 

A disponibilidade de endereços IPv4 e a expectativa de pouco ou nenhum crescimento do banco de 
clientes fazem com que as operadoras localizadas neste quadrante não considerem que exista um 
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caso de negócio claro para acelerar a implementação do IPv6. Esta situação é agravada pela baixa 
demanda específica do IPv6 por parte dos clientes. As operadoras neste quadrante percebem um 
risco associado a uma implementação acelerada. Em particular, fica evidente uma grande dispersão 
na capacidade e idade dos equipamentos, sendo que as principais restrições são observadas com a 
rede de cobre, o que torna o processo ainda mais lento. 

Efetivamente, as operadoras históricas possuíam muitos equipamentos antigos e tiveram que se 
esforçar para trabalhar com os fornecedores de CPE e encontrar a versão adequada de firmware. 
Devido à multiplicidade de fornecedores de CPE, a transição demandou muito trabalho de coorde-
nação. Embora não haja nenhum investimento específico em CPE compatíveis com o IPv6, estão 
sendo implementados como parte de outros projetos, favorecendo a transição para o IPv6 de forma 
orgânica.

Adicionalmente, a complexidade da gestão e administração de dois protocolos (IPv4 e IPv6) pelo 
uso de pilha dupla representa um desacelerador para avançar na implementação em massa. Em 
efeito, nas redes que usam pilha dupla (fixas e móveis), deve ser definido e configurado um novo 
perfil de cliente para que, por defeito, não tome o IPv4. Isso requer de um sistema que automatize 
a configuração dos clientes. No acesso, foram identificadas algumas limitações na implementação, 
principalmente para aplicar funcionalidades relacionadas ao multicast que geravam restrições na 
configuração com o IPv6. Em qualquer caso, essas dificuldades foram resolvidas pelas operadoras 
por meio de novas versões ou atualizações de software. 

Crescimento com o IPv4

No caso das operadoras incluídas na categoria Crescimento com o IPv4, suas previsões de maior 
número de endereços IP são levadas em consideração, não apenas como consequência do cresci-
mento do negócio, mas também devido à implementação de IoT, 5G e aplicativos. Simultaneamente, 
a mudança tecnológica gera uma atualização gradativa para equipamentos compatíveis com o IPv6, 
o que favorece sua implementação. Porém, a disponibilidade de blocos IPv4 para o crescimento 
esperado, seu uso mais eficiente ou a aquisição de blocos no mercado secundário atrasam o pro-
cesso. Para isso, aumenta-se a eficiência no uso do IPv4 à medida que o IPv6 é implementado como 
consequência da mudança tecnológica. Do outro lado, a baixa percepção de seus clientes sobre a 
necessidade de ter o IPv6 limita as possibilidades de requerer este protocolo. Nas entrevistas reali-
zadas, não foram identificadas operadoras neste quadrante. 
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Operadoras que ainda não implementaram o IPv6
Por último, este estudo abrange a operadoras que não implementaram o IPv6, a fim de incorporar 
informações qualitativas à análise sobre os motivos pelos quais o IPv6 não foi incorporado em seus 
negócios. A seguir, as principais considerações:

Não percebem um requisito ou necessidade específica de seus clientes para ter o IPv6. Até desta-
cam o pedido de dispor do IPv4 de forma obrigatória, para fornecer acesso à Internet e infraestrutura, 
sem requerer nem mencionar o IPv6. 
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Outros casos de destaque

Chile

O caso do Chile implica considerar algumas peculiaridades. De um lado, o país está na vanguarda 
na adoção de tecnologias e implementação de infraestrutura digital (CEPAL, 2021). Do outro, no que 
refere à adoção do IPv6, o nível é muito baixo (menos de 1,0%). Infere-se que essa situação poderia 
ser verificada devido às características do mercado, como ser uma alta concentração de tráfego. A 
presente análise do comportamento das operadoras não incluiu entrevistas a operadoras do Chile, 
porém foi incluída uma entrevista a um IXP (Internet Exchange Point, ponto de troca de tráfego da 
Internet), a fim de poder levantar percepções sobre o comportamento desse mercado. Os resultados 
mostram que o baixo nível de adoção se deve ao fato de se tratar de um mercado com uma alta 
concentração de tráfego, com cerca de 80% de conexões. 

Os motivos para a não implementação do IPv6 poderiam estar relacionados à ausência de expecta-
tiva de crescimento significativo do banco de clientes, bem como ao seu caráter não obrigatório do 
ponto de vista regulamentar. Esses motivos, somados à disponibilidade de endereços IPv4 que têm 
essas operadoras e à falta de demanda do mercado, levam a uma implementação praticamente nula 
do IPv6.

Operadoras pequenas O caso do Brasil 

As operadoras pequenas do Brasil, se enquadram principalmente no perfil de implementação 
agressiva, são organizações de pequeno porte com crescimento esperado e alto, além de baixa 
disponibilidade de endereços IPv4.

Este tipo de operadoras, em geral, prestam serviços em uma determinada região ou cidade e não 
são de âmbito nacional, portanto a implementação do IPv6 foi considerada uma oportunidade de 
negócio ou uma solução econômica de longo prazo. Por sua vez, em alguns casos, houve uma me-
lhoria no posicionamento em relação aos seus concorrentes.

Essas operadoras aplicam uma solução dinâmica para otimizar a disponibilidade do IPv4 e IPv6 
por meio de uma análise real dos requisitos dos clientes. Algumas começaram os testes de IoT, por 
exemplo, usando aplicativos do Google Home e Amazon/Alexa, para garantir a qualidade e compati-
bilidade com os dispositivos de clientes finais.
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Considerações finais
Com o estudo sobre o comportamento das operadoras na América Latina e o Caribe, procurou-se 
apresentar brevemente as principais tendências relacionadas ao IPv6, incluindo as organizações 
que optaram por sua implementação, bem como outras que não o fizeram. Foi possível identificar 
tendências sobre os motivos da implementação do IPv6: há casos relacionados à infraestrutura e 
atualização tecnológica e outros relacionados a requisitos de suporte. Destaca-se que uma parte dos 
custos da implementação do IPv6 é realizada dentro do processo de renovação tecnológica e que 
existem diferenças na implementação na rede fixa e a móvel, além das implicâncias em cada área. 

A análise considera duas variáveis: o crescimento comercial potencial e a disponibilidade de endere-
ços IPv4 de cada operadora. Desta forma, permite que os operadores sejam categorizados de acor-
do com o seu posicionamento na matriz. Por fim, destacam-se as considerações levantadas pelas 
operadoras em relação às tecnologias emergentes, como 5G e IoT, ao crescimento de gamers e seu 
papel na implementação do IPv6.
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