
ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 

 
COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

I - Data, Hora e Local: Aos 22 dias de janeiro de 2016, às 11 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, 
parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, em Sorocaba, Estado de São 
Paulo. 
 
II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. 
 
III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a 
Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Joaquim José Paifer, o qual 
convidou a mim, Ana Carolina Paifer, para servir de Secretário, ficando assim 
composta a mesa.  
 
IV – Ordem do dia: a) Apresentação do Plano Estratégico da Companhia para 
o exercício de 2016; b) Autorização de Contratação de Limite de crédito de até 
R$ 35 milhões para a controlada ATOM TRADERS S.A; c) Cessão do contrato 
do direito de uso do simulador para a ATOM TRADERS S.A.; d) Apresentação 
publica aos investidores do plano estratégico apresentado aos conselheiros; e) 
Plano de representação ATOM; f) Plano de Mentoria. 
 
V – Exposição e Deliberações:  
 
V.1. Plano Estratégico da Companhia para o exercício de 2016. Iniciando 
os trabalhos, o Sr. Presidente apresentou a todos os conselheiros o Plano 
Estratégico da Companhia. Na sequência, teceu comentários que o plano tem 
como prioridade dar maior transparência as atividades e ações estruturais da 
companhia, previsibilidade e percepção do potencial de geração de valor. Após 
as apresentações, o Plano foi aprovado por decisão unanime dos presentes.  
 
V.2. Autorização de Contratação de Limite de crédito de até R$ 35 
milhões para a controlada ATOM TRADERS S.A. Dando prosseguimento, o 
Sr. Presidente abordou a área de atuação da controlada ATOM TRADERS, 
bem como informou a necessidade da contratação de uma linha crédito de até 
R$ 35 milhões, corrigidos pela variação do IGP-M, que poderá ser utilizada 
conforme as necessidades de sua controlada para desenvolver as suas 
atividades, de maneira a viabilizar com tranquilidade o plano de investimento 
da Companhia, incluindo a contratação, capacitação e treinamento de novos 
traders, intensificando as atividades do exercício de 2016. Propõe que referida 
linha de crédito seja disponibilizado pelos controladores (WHPH 
Participações), o que possibilitará a contratação de até 2.000 traders ou no 
maior plano oferecido pela ATOM TRADERS através do simulador aos novos 
traders. Na sequência, o Conselho, por decisão unânime, autorizou a sua 
controlada ATOM TRADERS S.A. proceder com a contratação da linha de 
crédito de até R$ 35 milhões, corrigidos pela variação do IGP-M, 
disponibilizado pela WHPH Participações.  
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V.3. Cessão do contrato do direito de uso do simulador para a ATOM 
TRADERS S.A.: Ainda, o Sr. Presidente, informou a todos os presentes que a 
WHPH, controladora da Companhia, oferece sem custos a ATOM TRADERS 
S.A. a cessão do contrato do direito de uso do simulador desenvolvido pela 
Nelogica. Portanto, a ATOM TRADERS S.A. passará a deter um importante 
ativo educacional, o Simulador, uma ferramenta única, desenvolvida 
exclusivamente para a ATOM. O Simulador ATOM/Neológica é o único no 
Brasil aprovado pela BMF&BOVESPA., que passa a ser um grande ativo da 
companhia, uma vez que proporciona a seleção e treinamento dos traders. 
 
V.4. Apresentação publica aos investidores do plano estratégico 
apresentado aos conselheiros. A companhia marcará dentro de até 30 dias a 
data oficial da apresentação publica aos investidores de todo o plano 
estratégico aprovado pelos conselheiros, nesta data, conforme item 1 acima. 
 
V.5. Plano de representação ATOM. Os membros do conselho aprovaram o 
inicio de um plano de expansão nacional da empresa ATOM TRADERS (marca 
ATOM) que será demonstrado em detalhes na apresentação publica acima 
mencionada.  
 
V.6. Plano de mentoria. Os membros aprovaram a parceria a ser firmada 
com profissionais experientes de mercado para que se tornem mentores dos 
traders da ATOM TRADERS S.A. (traders da ATOM). Portanto, cada trader 
poderá optar por ter um mentor para acompanhamento das suas operações.  
 
Ressaltamos que tal medida traz dois benefícios imediatos a Atom Traders 
S.A.:  

• A diversificação das operações, minimizando o risco da mesa de traders 
cujo objetivo é ser composta por diferentes perfis de traders e 
estratégias.  

• Maximização dos ganhos e aceleração no processo de treinamento dos 
traders. Cada mentor será responsável pelos traders de sua equipe, 
portanto deverão acompanhar suas operações e auxiliar para que 
possam ter melhoras significativas.  
Vale ressaltar ainda que o mentor não se trata de um analista e não 
emitirá “calls” de compra ou venda aos traders, e sim fará o trabalho de 
coaching permitindo que cada profissional possa se desenvolver e tomar 
suas próprias decisões.  
A equipe de Mentores selecionadas pela ATOM TRADERS será 
apresentada na mesma data mencionada no item 4.  

 
VI - Conclusão: Ao final da reunião, todos os itens da pauta foram aprovados 
por unanimidade, consignado ainda, a pedido do Sr. Presidente, a 
participação ativa de todos os membros do conselho, apresentando sugestões  
e soluções que foram incorporadas no plano consolidado a ser apresentado ao 
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mercado na data informada no item 4 acima. Por fim, agradeceu a 
disponibilidade de todos presentes. A reunião durou pouco mais de 3 horas e 
todos se mostraram otimistas com as propostas aprovadas. 
 
Mais uma vez o Sr. Presidente reforça aqui comprometimento da ATOM na 
transparência com seus acionistas e com o mercado em geral, ressaltando 
ainda, conforme deliberado anteriormente em 25 de setembro de 2015, 
que todos os membros da administração não tem remuneração fixa, e que os 
administradores estão alinhados aos interesses dos acionistas e continuam 
trabalhando fortemente para os bons frutos dessa Companhia, que com 
certeza será apenas e tão somente o inicio de uma grande trajetória.  
 
Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelos Senhores Conselheiros.  
 
#ATOMÉGRANDE #SOMOSATOM 
 
 

Sorocaba (SP), 22 de janeiro de 2016. 
 
 
 

Zilla Patricia Bendit 
 
 
 
André Luiz Gomes Antunes     Marcos Rafael Boschetti 
 
 
 
Joaquim José Paifer       Ana Carolina Paifer 
Presidente        Secretário 
 
 


