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WHITEPAPER – PURPLE ALERT 
 

 

SEGURANÇA NO BRASIL 
Hoje no Brasil temos um problema de segurança 

muito grande, em média no Brasil os crimes de 

homicídio resolvidos pela polícia investigativa são 

de 6%. Em muitos estados ou número ainda menor 

com taxas de quatro ou 5%. é importante analisar 

que este é um dos crimes mais graves, do ponto de 

vista humanitário. Pois vidas não são recuperáveis. 

Uma vez que a vida é perdida é impossível ela ser 
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recuperada. Neste país, mesmo o crime que mais 

atenta contra a dignidade humana, possui uma taxa 

de solução baixíssima. 

Em 2017 o número de roubos de celulares estava 

tão alto no Brasil que o Supremo Tribunal Federal 

do Brasil decidiu que crimes de roubo de celular 

deveriam ser declarados como insignificantes e 

desconsiderados como crimes. Nos últimos anos o 

número de assassinatos no Brasil teve sua média 

por volta de 60000 mortes anuais. A conclusão é 

óbvia, a segurança pública no Brasil está falida. 

Hoje em dia no Brasil se você andar com seu 

Smartphone em sua mão na rua e for roubado, é 

normal que seus amigos digam que a culpa de ser 

roubado foi sua e que você deu mole e deveria ser 

mais precavido. Digo isso, pois fui vítima de assalto 

em dezembro de 2018. Isso é o equivalente a culpar 

a vítima por ser violentada, e esquecer que quem faz 

o mal é o agressor. Esse é o ponto de violência e 

insegurança que vivemos no Brasil em 2019.  

O ponto que devemos chegar, é que a culpa nunca é 

da vítima. e que a vítima jamais deveria se 

mailto:dom.ti.53@outlook.com


 WHITEPAPER PURPLE ALERT – 1ª EDIÇÃO 

                      Dominiqui Alves – Idealizador do Purple Alert 

Email para contato: dom.ti.53@outlook.com | 1ª Edição 02/01/2019 
 

constranger por haver criminosos lá fora. O número 

de pessoas honestas e dispostas a fazer o bem é 

muito superior ao número de criminosos que 

existem. 

A população do Brasil gira em torno de 200 milhões 

de habitantes, e mesmo supondo que exista um 

número absurdo de criminosos, como por exemplo 

um milhão de assaltantes, sequestradores e 

assassinos, ainda assim haveriam supostamente 

199 milhões de pessoas que não são como eles, de 

pessoas que tentam ganhar suas vidas 

honestamente, de pessoas que diariamente lutam 

por uma vida melhor e tem esperança de que haja 

um amanhã. 

E é para essas pessoas que eu vou desenvolver 

meu aplicativo. É para a grande maioria das pessoas 

que se escondem com medo e com insegurança que 

o Purple Alert foi feito. você não precisa se 

esconder, nós somos maioria, Só precisamos nos 

organizar um pouco melhor e pensarmos com 

antecedência no que estamos dispostos a fazer para 

ajudar o próximo. 
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Eu imagino que este aplicativo ajudará a solucionar 

mais rapidamente os crimes mais superficiais, 

permitindo que os verdadeiros detetives e 

investigadores possam ir atrás dos maiores 

criminosos que existem no mundo. Enquanto quem 

busca fazer justiça tiver suas mãos ocupadas com 

crimes mais superficiais, crimes como: sequestros 

de menores, abuso infantil, redes de pedofilia, 

tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, venda de 

mulheres, escravidão, entre outros crimes 

horrorosos continuarão acontecendo. Pois os 

autores da justiça estão muito ocupados repletos de 

crimes mais leves para lidar com eles. Então um dos 

principais objetivos de oferecer esse serviço é de 

desafogar o trabalho das pessoas que realmente 

querem perseguir o mal que dificilmente 

conseguimos ver e que sequer lembramos que 

existe. E porque eu faria isso? É porque eu tenho 

esperança em um mundo melhor. 

Antes de começar a explicar como soluciono 

segurança, eu desejo falar sobre o que é violência. 

Pois então ficará muito mais fácil explicar a você 
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por que esta ferramenta possibilitará com que 

vivamos com mais segurança.  

Importante é delimitar que violência só é possível 

quando há mais de uma pessoa envolvida, a 

violência só é possível quando uma pessoa agride 

outra pessoa. é impossível ser violento sozinho, o 

nome dado para isto é flagelo, automutilação, 

autodestruição e não, violência. 

É importante entender que violência nem sempre 

será um problema e nem sempre será proibida. E 

por que ela nem sempre um problema? Isto é muito 

fácil de explicar. Porque violência também pode ser 

usada para defender pessoas que estão sofrendo 

violência. Uma dificuldade de raciocínio entre 

pacifistas é encontrada neste ponto, pois pacifistas 

acreditam que violência não deve ser utilizada em 

qualquer situação que seja.  

E é possível concordar com pacifistas neste ponto, 

pois se violência nunca fosse utilizada, nunca teria 

de ser necessário utilizar violência para pará-la, pois 

ela nunca teria de ser impedida, uma vez que ela 

não existiu. O ponto é que muitas vezes a violência 
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é utilizada, e muitas vezes vítimas são feitas por 

transgressores, e infelizmente, muitas vezes as 

pessoas são acostumadas a acreditar que a solução 

daquele conflito não é da conta dela, e sim de algum 

outro órgão, como a polícia por exemplo. 

Uma das coisas que eu mais espero deste aplicativo 

é que as pessoas se tornem mais conscientes de si 

mesmas, eu não sei se você já pensou sobre isso, 

mas não há muita coisa que diferencia você de um 

policial. Ele é um ser humano assim como você, é 

mortal assim como você, ele pode errar de 

julgamento assim como você. A grande diferença 

entre você e um policial aí é que ele teve algum 

treinamento em como agir em situações críticas, 

além do uniforme bonitinho é claro. Mas uma vez 

que você pense em como agir em algumas 

situações, a coisa fica fácil, pois você sabe o que 

você está disposto a fazer ou não. E na próxima vez 

que você ver algo de ruim acontecendo perto de 

você, e você saberá mais ou menos como agir. 

Afinal quando se vê alguém sendo assaltado, as 

vezes a simples presença de uma testemunha é 

motivo pro assaltante se constranger. Se essa 
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testemunha tiver condições de rivalizá-lo em força, é 

capaz dele nem assaltar ninguém.  

Às vezes, a simples presença de uma pessoa num 

local pode fazer um agressor pensar, e repensar, 

bastante se valerá realmente a pena ele cruzar a 

linha proibida e ferir alguém. Muitas vezes o que 

motiva o agressor a cometer os atos ilícitos que ele 

comete é de alguma maneira a impunidade que a 

falta de Testemunhas traz. Infelizmente agressores e 

transgressores da Lei não ligam muito para lei. 
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INSIGHTS SOBRE A IDEIA 

Os principais insights utilizados para conseguir 

conceber essa ideia imagino eu que foram gerados 

por duas pessoas. A primeira pessoa foi Michel 

Foucault, o autor do livro vigiar e punir, eu li esse 

livro no ano de 2017 e o livro abordava em alguma 

parte o conceito de panótico. O conceito é simples, 

se trata de um ambiente circular, onde o objetivo é 

vigiar as pessoas que estão encarceradas de uma 

maneira em que elas sequer sabem que estão sendo 

vigiadas. Basicamente há uma torre no meio, onde 

não se sabe se há a presença de um vigia ou não, 

então as demais pessoas agem de uma maneira 

disciplinada em seu local confinado como se 

estivessem sendo vigiadas, por não terem certeza 

se estão ou não. 

Admito que na narrativa de Foucault o modelo de 

panóptico dá medo. Foucault mostra como que a 

panópticos por todo lado, seja na escola, seja no 

hospital, seja no seu trabalho, seja no serviço militar 

e por aí vai. A impressão é que o governo te 

monitora para ‘estudar’ rotinas humanas e confinar 

mailto:dom.ti.53@outlook.com


 WHITEPAPER PURPLE ALERT – 1ª EDIÇÃO 

                      Dominiqui Alves – Idealizador do Purple Alert 

Email para contato: dom.ti.53@outlook.com | 1ª Edição 02/01/2019 
 

chamando de doente, criminoso ou louco, quem sai 

das rotinas mais comuns. A coisa ficava estranha na 

medida que a pessoa que propôs o panóptico 

(Jeremy Bentham) desejava que o panóptico fosse 

adaptado a tudo. Ele queria que em cada casa, em 

cada vilarejo, em cada lugarzinho que fosse, 

houvesse uma enorme vigilância do Estado sobre 

as pessoas. Foi então que eu percebi que deixar o 

estado determinar quem era o louco o doente e o 

criminoso era da poder demais ao estado, e é disto 

que estamos tentando nos afastar. 

Outra coisa que muito me influenciou no momento 

de conceber essa ideia em maio de 2017, foi um 

vídeo que eu assisti do Rafael Lima, um youtuber, 

numa entrevista que ele deu para a Web-Série Brasil 

Paralelo. No vídeo, Rafael destacava que um dia 

olharíamos para trás e veríamos como que as coisas 

eram ridículas e como poderíamos ter simplesmente 

saltado para uma solução melhor, se a tivéssemos 

encarado de um jeito diferente.  

Segundos depois dele falar isso me veio um estalo, 

pensei que existem problemas mal resolvidos pelo 
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estado e que por serem monopólios do Estado 

ninguém mais consegue resolver, e que isso é um 

grande problema, pois muitas pessoas confiam 

demais no estado. Eu lembro que tentei solucionar 

mentalmente serviços que o estado fornecia e 

aconteceu de o serviço que eu consegui solucionar 

mentalmente foi o de segurança. Eu lembro que na 

noite do dia seguinte eu não consegui dormir 

enquanto não desenhasse o croqui de todas as telas 

desse aplicativo que estou para lançar até abril 

deste ano. 
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COMO FUNCIONA O PURPLE ALERT 

A ideia se baseia no fato que existem serviços de 

segurança, de Saúde, de combate a incêndios, de 

reboque, de emergência e etc, Mas que eles estão 

quase sempre muito longe e quase não acessíveis 

nos momentos em que incidentes acontecem e que 

eles podem demorar para chegar até as pessoas. 

E que por outro lado, quase sempre existem 

pessoas com smartphones ao seu redor. Então o 

ponto forte desse aplicativo é conseguir alertar as 

pessoas próximas de você, que há problemas e 

emergências que podem ser evitados e 

solucionados apenas por boa vontade delas. 

A ideia é simples. O aplicativo terá algumas 

maneiras de disparar um alerta, em que uma vez 

acionado, ele informará as pessoas ao seu redor 

que também possuem o aplicativo instalado, que há 

uma emergência. A emergência em si pode ser 

categorizada uma vez que o alerta já tenha sido 

emitido e após categorizá-la pode ser possível então 

escrever uma mensagem detalhando o problema 

que te levou a emitir o alerta, como também enviar 
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um curto áudio explicando o problema para as 

pessoas.  Então elas podem topar ajudar você com 

esse problema, ou não. 

 

Vamos a um exemplo.  

1) Ana está em casa; 

2) A filha de Ana desmaia subitamente; 

3) Ana Abre o aplicativo Purple Alert; 

4) Ana clica em um botão e emite o alerta; 

5) Instantaneamente as pessoas que moram 

próximas a Ana recebem um toque alto de alerta e 

ao abrir o aplicativo veem a localização de Ana, 

junto com as informações atualizadas que Ana está 

fornecendo sobre o assunto; 
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6) Ana explica por áudio qual é a situação, e pede 

carona para levar a filha a um pronto-socorro; 

7) Três vizinhos clicam em responder ao chamado; 

8) Com a localização revelada e dados sobre o 

alerta, os vizinhos conseguem visitar Ana; 

 

9) Ana e os vizinhos decidem como levar a filha de 

Ana ao hospital; 

10) Muito mais fácil de resolver que uma 

ambulância. 
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O aplicativo será ideal para evitar/solucionar 

situações em que ocorrem violações de 

propriedade, problemas súbitos de saúde, atos 

violentos, entre outras coisas que não conseguimos 

prever. É como se fosse uma discagem de 

emergência direta para todas as pessoas que têm o 

aplicativo no celular. 

Além destas opções o aplicativo terá opções de se 

dirigir até o local onde o alerta está sendo emitido e 

verificar se há realmente uma emergência.  
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Ao emitir um alerta, o emissor também consegue 

ver quantas pessoas receberam o alerta, e quantas 

estão vindo a seu socorro, a medida que vão 

respondendo. 

Há a opção de enviar áudio explicando a situação, e 

também de digitar os possíveis problemas. Existem 

as duas opções por as vezes ser impossível falar na 

situação, por exemplo, estar tendo um invasor no 

quintal durante a noite, talvez seja melhor não fazer 

barulho, sendo então viável poder anunciar o 

problema apenas digitando em silencio.  
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LI SUA WHITEPAPER E QUERO 

COPIAR SUA IDEIA 
Sendo honesto, eu prefiro que você entre em 

contato comigo e me ajude a desenvolver esse 

aplicativo do jeito que ele está agora. No momento 

em que eu estou escrevendo essa White Paper. A 

equipe é composta somente por Dominiqui Alves. 

Isto quer dizer, os recursos humanos estão bem 

escassos aqui, e você pode ajudar de muitas 

maneiras com, habilidades de programação, 

habilidades de criar conteúdo (seja imagens ou 

vídeos), doações em dinheiro, curtir e compartilhar 

nossa página no Facebook e seus posts, contar 

sobre a nossa proposta para as pessoas que você 

conhece e que compartilham ideais de defesa 

mútua, tudo isto você pode fazer para ajudar, tem 

uma aba inteira no nosso site só sobre coisas que 

você pode fazer para ajudar. Clique aqui para 

acessá-la. 

Honestamente, sou uma pessoa orgulhosa, e por 

ser orgulhoso reconheço que essa ideia não precisa 

necessariamente ser desenvolvida por mim. Eu não 
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vejo problema algum em alguém desenvolver essa 

ideia e então a humanidade ser brindada com um 

experimento tecnológico do que pode ser a 

segurança descentralizada em favor das pessoas 

que realmente precisam dela.  

O que eu gostaria que fosse feito caso alguém use 

essa ideia para fazer o próprio nome, seria que essa 

pessoa não omitisse a fonte que usou, assim como 

eu não omiti as minhas. Gostaria que ele fosse 

honesto e citasse essa White Paper, o meu site em 

que encontrou essa White Paper, e o meu nome, 

como idealizador original.  

Eu não tenho nenhum interesse em extorquir 

pessoas por elas desenvolverem a minha ideia, eu 

acho até importante que existam variações dessa 

ideia para que ela possa ser aperfeiçoada e melhor 

adaptada as pessoas. Eu realmente prevejo um 

mundo em que existirão vários Purple Alerts 

competindo para ver qual atende melhor às 

necessidades das pessoas, e também prevejo que 

pode ser que não seja o meu Purple Alert a vencer 

essa competição. 
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O que eu não contente, seria a pessoa fingir que não 

copiou a minha ideia, e agir como se fosse dela. 

Então se você pretende desenvolvê-la por conta 

própria, ficarei feliz de saber, por favor me conte. 

Você pode abertamente falar comigo sobre isso, que 

em vez de fazer uma caça às bruxas, eu serei um 

dos maiores interessados nas suas ideias também. 

 

Único aviso que deixo sobre cópias e versões do 

Purple Alert é: não confie em em quem não merece. 

Seja uma empresa multinacional corrupta ou má 

intencionada, seja o próprio governo, desconfie. 

Não apenas desconfie, boicote eles e se oponha. 

Afinal, se sabe que eles têm muito dinheiro para 

eliminar a concorrência, mas não se sabe o que eles 

vão fazer depois de eliminar.  

Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas 

governos existem há basicamente milênios, só o 

governo brasileiro no ano de 2018, e apenas no ano 

de 2018, extraiu via impostos 2.2 trilhões de reais 

das pessoas e honestamente se ele desejasse 

resolver o problema da segurança, imagino que 
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menos de um terço desse dinheiro seria mais que o 

suficiente para fazer isso. 

Todo ano ele arrecada mais de 1 trilhão e nada 

nunca é resolvido, nem educação, nem saúde, nem 

segurança, nem economia, nem a própria 

transparência. Você não acha suspeito? Eu acho. 

Para mim é cristalino como água que o governo 

depende de haver sentimento de insegurança para 

que ele se mantenha de pé extraindo dinheiro, ano 

após ano prometendo solucionar tudo. Fica claro 

que ele nunca vai deixar problemas serem 

resolvidos, pois se não houverem problemas entre 

humanos, pra que humanos pediriam para haver um 

governo?  

Por isso digo, Desconfie de qualquer variação desta 

ideia vinda do governo, ou de qualquer empresa 

aliada do governo, ou que receba dinheiro do 

governo (mesmo que seja empréstimo). 
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CONCLUINDO 
O aplicativo pretende juntar o que há de melhor no 

mundo em termos de geolocalização e cooperação 

entre pessoas. Ele permite com que pessoas que 

estejam em situação de risco possam ser socorridas 

por pessoas que já estão próximas a elas, sem 

terem que esperar um serviço de segurança 

conseguir detectá-las e então agir. O resultado é 

satisfatório, pois o serviço de segurança 

convencional pode estar longe o suficiente para que 

um crime aconteça e passe batido. 

Em dezembro de 2018, eu sofri um assalto bem 

próximo a minha casa, eu voltava do meu trabalho 

de garçom após a meia-noite e então eu fui rendido 

por dois criminosos em uma moto onde um deles 

ordenou que eu passasse o meu smartphone, 

mesmo eu entregando meu smartphone o assaltante 

fez questão de apontar a arma dele para o meu tórax 

e ameaçar a minha vida sem que eu tivesse feito mal 

a ninguém. Chegando na minha casa, em menos de 

5 minutos após o crime eu pude ligar para a polícia 

e pedir para que eles fossem atrás dos criminosos, 
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dando informações sobre as rotas que usaram para 

fugir. A polícia não conseguiu fazer nada, meu 

celular continua na mão de alguma pessoa que eu 

desconheço e os bandidos, até onde eu sei, 

continuam livres. Até o presente momento eles 

continuam livres. 

Naquele momento eu percebi que se o Purple Alert 

já existisse, certamente eu poderia ter usado o 

dispositivo de qualquer pessoa para denunciar 

aquele assalto no momento seguinte em que fui 

assaltado. E, logo logo, todas as pessoas do bairro 

já saberiam que haviam dois assaltantes negros na 

rua, de moto preta, com roupas pretas, roubando 

celulares das pessoas. E alguns dos moradores 

poderiam tentar fotografar ou tentar filmar, ou 

mesmo verificar suas câmeras de segurança com 

sua empresa de segurança, no dia seguinte. Mas 

nada disso aconteceu, porque eu ainda não tinha 

criado este serviço, e o único serviço de segurança 

que eu tinha ao meu dispor era um serviço de 

segurança da Polícia Militar. Foi ali que reforçou em 

minha mente, que muitas pessoas dependem da 
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Polícia Militar, e muitas pessoas têm casos como o 

meu. Casos de propriedade violada e que 

simplesmente são esquecidos. 

A proposta do Purple Alert não é que as pessoas 

arrisquem suas vidas com heróis. A proposta é que 

todos nós podemos ajudar a criar um mundo mais 

seguro para todos apenas cooperando entre nós. 

 

 

 

mailto:dom.ti.53@outlook.com

