
INTERVIEW REQUEST TO COMPANIES THAT PRODUCE OR DISTRIBUTE
TECHNLOGOGY WITH SURVEILLANCE CAPABILITIES IN LATIN AMERICA

We invited the companies to an interview as the last chance to contact them in the cases they
have not answered before, and to do a follow up if they had.

We received no answer to the interview request from BGH Tech Partner, Security Team
Network S.A, Danaide, Hikvision, Full Tecnología FullTec CIA. LTDA, Huawei, Oi, Unitech S.A,
Idemia, Oosto (formerly known as Anyvision), RC International, Unión Eléctrica S.A., ZTE,
Dahua, IBM, Verint.

These are the answers we got to the interview request from other companies:

RESPONSES TO ACCESS NOW INTERVIEW REQUEST

— CELLEBRITE



— NEC





— INTELBRAS





• Could you share a list with those public bodies and what type of product or 
service you provide to them? We also noted that Dahua owns 10% of your 
business. Is this 10% dedicated to certain products or services in particular, or 
is Dahua a co-owner of the whole business? 

[Bruno Machado Teixeira] Nossos produtos são comercializados via canal de distribuição 
construído ao longo dos nossos 46 anos de história, presente em todo território brasileiro, 
de forma que os negócios com órgãos públicos representam pouca relevância em nosso 
ambiente de negócios. Esses negócios são públicos e podem ser acessados através das 
ferramentas de transparência em todas as esferas do governo brasileiro. 
A Dahua possui 10% das ações da Intelbras S/A, sendo, portanto, um acionista minoritário, 
conforme dados publicados em nosso site de relações com investidores: https://
ri.intelbras.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/ 

• What kind of decisions are taken by Dahua? 
[Bruno]: A Dahua, como acionista, não toma decisões. Em nossa estrutura de governança, 
está prevista a participação de 1 membro apontado por eles em nosso conselho de 
administração e portanto é parte do processo decisório emitindo suas opiniões e 
contribuindo para o negócio, mas de forma minoritária. 
  
• We wanted to know if either Intelbras or Dahua conducts an impact 

assessment -especially an algorithmic impact assessment- during the product 
design and development phase and if either Intelbras or Dahua adopts the 
concepts of privacy by design. If the answer is yes, and with the purpose of active 
transparency, could you make the result of such assessment available respecting 
trade and industrial secrets? 

[Bruno]: Em nosso processo de desenvolvimento todos os cuidados com a privacidade e 
respeito à legislação vigente são levados em consideração, incluindo mas não se limitando à 
LGPD. Não divulgamos relatórios internos e processos de desenvolvimento. 
  
• Regarding the involvement of third parties in the reselling of your products. Could you 

please mention which partners resell your technology with surveillance 
capabilities? 

[Bruno]: Atualmente nossa base de revendedores possui capilaridade em todo o território 
nacional, adquirindo e comercializando nossos produtos através de nossos distribuidores 
autorizado, com presença em todo o país. As mais de 80.000 revendas que se relacionam 
de maneira frequente com nosso canal de distribuição são capacidades e habilitadas a 
oferecer e instalar os projetos de segurança por meio de treinamentos disponibilizados pela 
Intelbras (https://cursos.intelbras.com.br/portal/layout/927/intelbras/home.asp?
workspaceID=1250. 
  
• Does Intelbras have any policies or processes to guarantee that third-party 

data is not being abused? 
[Bruno]: Nossos produtos foram desenvolvidos prevendo chaves de acesso e níveis de 
acesso a serem configurados pelos usuários. Todos possuem chaves de acesso que ficam 
sob gestão dos clientes que os adquiriram. A Intelbras também disponibiliza nossas políticas 
de compliance e código de ética a todos os envolvidos e faz negócios de acordo com estas 
políticas. https://ri.intelbras.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/ 
  
• Does Intelbras do a pre-sell background review of a potential client, including 

authorities, for the consideration of previous human rights violations from that 
actor? Has Intelbras ever denied the sale of a product or service to an 
authority? If so, why?  

[Bruno]: Nossos negócios são realizados em base nossos valores, políticas e código de ética 
e são focados no Brasil. Não fazemos negócios com qualquer cliente que viole nossos 
princípios. 
  



• What are the mechanisms for civil society to denounce potential human rights 
abuses or misuses of your products or services? 

[Bruno]: Contamos com 14 frentes de canais de comunicação com o público em geral. 
Destacamos nossos canais de denúncia que conta com um telefone para contato direto e 
com site seguro para que a denúncia possa ser anonimamente realizada: https://
www.intelbras.com/pt-br/canal-de-denuncia 
  
• We want to know if Intelbras has any measures to prevent the profiling of 

individuals with their technology. 
[Bruno]: Não há ajustes que permitam o uso da tecnologia para fins de elaboração de perfis 
de indivíduos em nossos produtos. 
  


