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Quando empresas do Ocidente se afastaram do Irã, há dois anos, após a sangrenta repressão 

que o governo lançou sobre seus cidadãos, uma gigante chinesa das telecomunicações veio 

preencher o vácuo. 

  

A Huawei Technologies Co. agora domina a indústria de telefonia móvel no Irã controlada pelo 

governo. Fazendo isso, ela desempenha um papel que acaba viabilizando as atividades da rede 

estatal de segurança do país. 

  

Recentemente, a Huawei assinou um contrato para instalar equipamentos para a maior 

operadora de telefonia móvel do Irã. O sistema permite à polícia rastrear pessoas com base na 

localização de seus celulares, segundo entrevistas com funcionários de telecomunicações, 

tanto no Irã como no exterior, e documentos de licitação empresarial examinados pelo The 

Wall Street Journal. A Huawei também forneceu suporte para serviços semelhantes na 

segunda maior operadora de celular do Irã. A Huawei observa que quase todos os países 

exigem que a polícia tenha acesso às redes de celulares. 

  

O papel da Huawei no Irã demonstra a facilidade que governos têm para obter tecnologias 

estrangeiras que podem ser usadas para reprimir a dissidência por meio de censura ou 

vigilância. Muitas tecnologias implantadas pela Huawei no Irã, tais como serviços de 

localização, também estão disponíveis em redes do Ocidente. A diferença é que, nas mãos de 

regimes repressivos, elas podem ser um instrumento fundamental para esmagar a dissidência. 

  

No ano passado, forças de segurança estatais do Egito interceptaram conversas pelo Skype 

entre ativistas pró-democracia, utilizando um sistema fornecido por uma empresa britânica. Na 

Líbia, agentes a serviço de Muamar Gadafi espionavam e-mails e mensagens de bate-papo 

usando tecnologias de uma firma francesa. Ao contrário do Egito e da Líbia, onde os governos 

foram derrubados este ano, a sofisticada rede de espionagem iraniana permanece intacta. 

  

No Irã, três estudantes ativistas relataram ao WSJ que foram presos logo depois de ligar seus 

celulares. O governo do Irã não respondeu a pedidos de comentários. 

  

O Irã reforçou a vigilância aos cidadãos depois que uma eleição polêmica, em 2009, gerou a 

revolta mais ampla contra o governo que a nação viu em décadas. As autoridades lançaram 

uma forte repressão à liberdade pessoal e à oposição. Mais de 6.000 pessoas foram presas e 

centenas continuam na prisão, segundo organizações iranianas de direitos humanos. 

  

Este ano, a Huawei apresentou a autoridades do governo iraniano uma proposta para vender 

equipamentos para transmissão de notícias por celular, serviço a ser prestado pela MTN 

Irancell, a segunda maior operadora de telefonia móvel do país. Segundo uma pessoa que 

participou da reunião, representantes da Huawei enfatizaram que, sendo uma firma chinesa, 

tinham experiência em censurar o noticiário. 

  

A empresa ganhou o contrato e a operadora lançou o serviço, segundo essa pessoa. A MTN 

Irancell não fez referências à censura em seu anúncio sobre seu serviço de "jornal móvel". Mas 

o Irã já exerce censura rotineira à internet, utilizando tecnologias sofisticadas de filtragem. O 

WSJ informou em junho que o Irã planejava criar sua própria rede doméstica de internet para 

combater as idéias, cultura e influência ocidentais. 

  

Ao ganhar contratos do Irã, a Huawei fez, em alguns casos, parcerias com a Zaeim Electronic 

Industries Co., firma iraniana de eletrônica cujo site diz que entre seus clientes estão os 

ministérios da Inteligência e da Defesa, assim como a unidade de forças especiais de elite, a 

Guarda Revolucionária Islâmica. Este mês, os Estados Unidos acusaram um ramo da Guarda 

Revolucionária de conspirar para matar o embaixador da Arábia Saudita nos EUA. O Irã nega a 

alegação. 
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O principal porta-voz da Huawei, Ross Gan, disse: "É nosso compromisso empresarial cumprir 

rigorosamente todas as sanções econômicas da ONU, os regulamentos chineses e os 

regulamentos nacionais relevantes sobre o controle de exportações. Julgamos que nossas 

operações de negócios no Irã vão atender plenamente a todas essas relevantes 

regulamentações." 

  

William Plummer, vice-presidente da Huawei para assuntos externos em Washington, disse 

que os serviços da empresa baseados na localização cumprem com as "especificações globais" 

que exigem que a capacidade de interceptação seja aprovada por lei. "O que estamos fazendo 

no Irã é o mesmo que estamos fazendo em qualquer mercado", disse ele. "Nosso objetivo é 

enriquecer a vida das pessoas através das comunicações." 

  

A Huawei tem cerca de 1.000 funcionários no Irã, segundo pessoas a par do assunto. Em uma 

entrevista na China, um executivo da Huawei disse que as atividades da empresa na indústria 

iraniana de telefonia móvel são muito pequenas, e que seus técnicos apenas prestam serviço 

aos equipamentos da Huawei, sobretudo roteadores. 

  

Mas uma pessoa a par das operações da Huawei no Oriente Médio diz que o papel da empresa 

é consideravelmente maior, e inclui um contrato de "serviços administrados", ou seja, 

supervisionar partes da rede, para a MTN Irancell, firma que tem participação majoritária do 

governo. Essa pessoa disse que durante as manifestações de 2009 a Huawei cumpriu ordens 

do governo em nome da sua cliente, a MTN Irancell. As ordens que esta e outras operadoras 

tinham recebido eram de suspender as mensagens de texto e bloquear o Skype, serviço de 

telefonia via internet muito usado pelos dissidentes. Plummer, da Huawei, contesta que a 

empresa tenha bloqueado esses serviços. 

  

A Huawei, uma das principais fabricantes mundiais de equipamentos de telecom, vem 

tentando expandir-se nos EUA, mas encontra resistência devido aos seus possíveis vínculos 

com o governo e os militares chineses, o que a empresa nega. 

  

No mês passado, o Departamento de Comércio dos EUA proibiu a Huawei de participar do 

desenvolvimento de uma rede celular nacional de emergência para equipes de polícia, médicos 

e bombeiros por causa de "segurança nacional". Um representante do ministério não quis 

elaborar. 

  

Em fevereiro, a Huawei retirou sua tentativa de obter aprovação dos EUA para comprar ativos 

e tecnologia de servidores da 3Leaf Systems Inc. da Califórnia, citando oposição do Comitê de 

Investimento Estrangeiro dos EUA. O grupo analisa aquisições nos EUA feitas por empresas 

estrangeiras que podem ter implicações de segurança nacional. Ano passado, a Sprint Nextel 

Corp. excluiu a Huawei de um contrato milionário por causa de temores de segurança nacional 

em Washington, segundo uma pessoa a par do assunto. 

  

A Huawei atua no setor de telecomunicações do Irã desde 1999, segundo a embaixada da 

China em Teerã. Antes da agitação política do Irã em 2009, a Huawei já era grande 

fornecedora para as redes iranianas de telefonia móvel, juntamente com a Telefon AB L.M. 

Ericsson e a Nokia Siemens Networks, uma joint venture entre a Nokia e Siemens AG, segundo 

documentos da MTN Irancell. 

  

O mercado de telecomunicações do Irã, que gerou no ano passado um faturamento estimado 

em US$ 9,1 bilhões, vem crescendo bastante, em especial no ramo de telefonia móvel. No ano 

passado o país tinha cerca de 66 milhões de assinantes de celulares, cobrindo cerca de 70% 

da população, segundo a firma americana de pesquisas Pyramid Research. Em contraste, 

apenas cerca de 36% dos iranianos tinham telefones de linha fixa. 

  

Como resultado, os telefones móveis fornecem à rede policial do Irã muito mais oportunidades 

para monitorar e rastrear as pessoas. As organizações iranianas de direitos humanos de fora 

do Irã dizem que há dezenas de casos documentados em que dissidentes foram presos graças 

à capacidade do governo de rastrear a localização dos seus celulares. 
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Muitos dissidentes iranianos acreditam que estão sendo rastreados pelo celular. Abbas 

Hakimzadeh, de 27 anos, ativista estudantil de um comitê que publicou um artigo 

questionando as ações do presidente do país, disse que já esperava ser preso no fim de 2009, 

depois que vários amigos seus foram presos. Temendo ser rastreado pelo celular, ele diz que o 

desligou, tirou a bateria e deixou Teerã para se esconder na casa do pai, na cidade de 

Mashhad, no nordeste do país. 

  

Um mês depois, ele ligou de novo o celular. Dentro de 24 horas, diz ele, as autoridades o 

prenderam na casa do pai. "Os interrogadores tinham em mãos registros de meus 

telefonemas, mensagens de texto e e-mails", disse ele. 

  

Por fim ele foi solto e depois fugiu para a Turquia, onde está buscando asilo. Em entrevistas ao 

WSJ, dois outros ativistas estudantis que foram presos também disseram que as autoridades 

os encontraram na clandestinidade localizando seus celulares. 

  

No início de 2009, a Siemens divulgou que sua joint venture com a Nokia, a NSN, havia 

fornecido à maior telecom do país, a estatal Companhia de Telecomunicações do Irã, um 

centro de monitoramento capaz de interceptar e gravar chamadas de voz em suas redes 

móveis. O sistema não era capaz de rastrear localizações. A NSN também havia fornecido 

equipamentos de rede para a operadora de telefonia móvel da CTI, bem como à MTN Irancell, 

que permitiam a intercepção. Como a maioria dos países, o Irã exige que as redes de telefonia 

permitam que a polícia monitore as conversas, para prevenção do crime. 

  

A NSN vendeu sua divisão global de centros de monitoramento em março de 2009. A empresa 

diz que depois disso não procurou novos negócios no Irã e estabeleceu uma política de direitos 

humanos para reduzir o potencial de abuso dos seus produtos. 

  

Um porta-voz da Ericsson disse que ela vendeu equipamentos "padrão" para telecoms 

iranianas até 2008, que incluíam capacidades integradas de interceptação legal. "Os produtos 

podem ser usados de uma maneira que não era a intenção do fabricante", disse o porta-voz. 

Ele disse que a Ericsson começou a diminuir seus negócios no Irã devido à agitação política de 

2009, e agora não busca novos contratos no país. 

  

Conforme a NSN e a Ericsson freavam suas atividades no Irã, os negócios da Huawei cresciam. 

Em agosto de 2009, dois meses após o início dos protestos em massa, o site da embaixada da 

China em Teerã republicou um artigo local sob o título "Huawei Planeja Tomar o Mercado de 

Telecom do Irã". O artigo dizia que a empresa "ganhou a confiança e aliança de grandes 

entidades governamentais e privadas dentro de um breve período" e que seus clientes 

incluíam "indústrias militares". 

  

Um engenheiro de telecomunicações que trabalhou na MTN Irancell disse que a companhia 

ficou mais interessada em seriviços baseados em localização durante os protestos contra o 

governo. Ele disse que uma equipe do centro de monitoramento de telefonia do governo 

visitava rotineiramente a operadora para verificar se o governo tinha acesso a dados de 

localização de pessoas. O engenheiro disse que seguir localizações é algo que cresceu bastante 

desde que o sistema foi instalado pela primeira vez. 

  

(Colaboraram Margaret Coker e David Crawford) 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo 28, 29 e 30 out. 2011, Empresas, p. B13. 
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