
 

 

ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 

Companhia Aberta 
CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 

 

FATO RELEVANTE 
 
 

A ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 

(“Companhia ou Atom”), zelando pela transparência e pelo compromisso 

de estar alinhada com os interesses de todos os acionistas e do mercado 
em geral, vem a público informar, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários no 358/02, que, nesta data foi apresentado ao 
Conselho de Administração propostas de novas diretrizes para a 
Companhia em que os cargos de Diretor Presidente e Presidente do 
Conselho de Administração sejam ocupados por pessoas diferentes. O 

Conselho aprovou por unanimidade a renúncia do Diretor Presidente Sr. 
José Joaquim Paifer e conduziu à Srta. Ana Carolina Paifer para o cargo 
de Diretora Presidente, acumulando também o cargo de Diretora de 
Relações com Investidores.  

 
A Companhia passa a ter o seguinte formato: 

 
Presidente do Conselho de Administração: José Joaquim Paifer 
Diretora Presidente e Relações com Investidores: Ana Carolina Paifer 
Diretor Financeiro: Danilo Rodrigo Cisotto 
 
Abaixo segue a carta-renúncia do Diretor Presidente. 
 
 
À 
ATOM Participações S.A. 
Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Jardim Pires de Mello,   
Sorocaba, Estado de São Paulo. 
 
 
Ref.: Renúncia ao cargo de Presidente 
  

 
“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe 

meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz”. 
 

“Ayrton Senna” 
 



 

 
Parece que foi ontem quando iniciei no mercado financeiro, tinha apenas 19 anos. 
Tanta coisa se passou que acho que nem sei se consigo enumerá-las ao todo. Muitas 
alegrias, euforias, e também tristezas e grandes decepções. Em um balanço geral, sem 
dúvida alguma, é o lugar onde mais me sinto feliz!  
Feliz pela forte personalidade, pela determinação e pelo empenho que exijo de mim 
mesmo, e que não importa o que falem ou façam, sempre busco honrar os 
compromissos de forma honesta e com o meu melhor. 
 
Passamos por muita coisa até realizarmos o sonho de comprar um veículo listado, 
sonho antigo, que sempre olhei como algo que seria o principal desafio para motivar as 
pessoas que tanto nos ajudam e estão conosco nessa longa jornada. Talvez não tenha 
sido da melhor forma, talvez não tenha acontecido com a praticidade com que se 
sonha as coisas, mas nós lutamos, lutamos e vencemos!  
 
Minha missão como presidente desde o primeiro dia que assumi, era deixá-la na ativa, 
ou seja, pronta para ser nosso veículo operacional. As dificuldades como todos 
acompanharam, foram muito desproporcionais à realidade de como foi apresentado o 
negócio. Poderia desistir, mas isso representaria uma perda grande da confiança, do 
entusiasmo, da determinação e euforia que eu mesmo criei dentro da minha 
companhia. Vocês não sabem o que passamos, e como passamos. Um caminho longo, 
dois anos! Muita insônia, muita briga, muitas reuniões em busca de alternativas, muita 
crise de ansiedade. Acionistas, que não são acionistas, enviando mensagens 
desrespeitosas, ofendendo nossa honra e honestidade. Muitas vezes chegamos a nos 
sentir muito mal, as pessoas talvez não saibam o poder que as palavras erradas 
podem ter sobre as outras. Mas com muita determinação, proteção de Deus e força de 
vontade para continuar trabalhando, chegamos lá e continuamos em frente. 
Ser honesto e determinado tem seu preço alto, mas a recompensa, isso não tem preço, 
e vocês não imaginam como isso me alegra. 
 
Carreguei o peso de uma companhia inativa por 15 anos e que há 20 anos estava 
listada na bolsa sem nenhuma expectativa, conseguimos tirá-la de recuperação judicial, 
cortamos custos, colocamos salários de conselheiros à R$ 1,00, isso mesmo o salário 
de todos os membros da administração é de R$ 1,00! Criamos um departamento novo 
de RI, melhoramos a comunicação e tudo mais.  
Um longo caminho e um grande peso que vocês não fazem ideia. Meu trabalho foi 
resolver as diversas questões burocráticas, ser o mais transparente possível, engolir 
sapos e principalmente não deixar nossa equipe desanimar e continuar com o pé no 
acelerador do projeto. 
 
A minha função foi carregar o piano nas costas e “blindar” minha equipe para que 
pudéssemos estar prontos para um momento como esse. E sim, nós estamos prontos! 
 
A Carol, nossa nova presidente, fez um trabalho fantástico em operacionalizar nosso 
simulador, em desenhar nosso departamento de RI, e é a responsável pela companhia 
rodar enquanto eu me dedicava aos assuntos estratégicos.  
 



 

A Atom está em boas mãos! 
 
E agora eu fico apenas com a presidência do conselho, onde cuidarei dos assuntos 
estratégicos da companhia e poderei me dedicar muito mais à área de trading (se 
preparem, essa mesa vai pra cima). Isso também abre um importante caminho para a 
companhia que pensa em melhorar seu nível de governança corporativa. Nos últimos 
meses tivemos diversas iniciativas para estudar as medidas necessárias para 
caminharmos para o novo mercado. Os estudos ainda são preliminares, mas a minha 
saída da presidência e o fato da companhia só ter ações “ON” emitidas já são grandes 
passos, assim como outros que estamos explorando. 
 
Carol, desejo a você o maior sucesso do mundo! Nos traga mais alegrias! 
 
O dia 7 de dezembro marcou um dia histórico. Venceu a determinação, a fé, o 
compromisso e a honestidade. Nossa história está só começando! 
 
Meu muito obrigado a todos que acreditam e acompanham esse grande sonho! 
 
I´m back to the game, let´s play hard. 
 
Atom é GRANDE! 
 
Atenciosamente, 
 
José Joaquim Paifer 
Chairman of the Board Atom Participações 
 
 

Reforçamos mais uma vez nosso compromisso com a transparência e 
respeito aos acionistas e ao mercado em geral, conduzindo a Companhia 
com as melhores decisões para o sucesso de todos. 

 
Encerramos mais uma vez agradecendo a todos pela confiança em nosso 

trabalho e iniciando uma nova era. 
 
#SOMOSATOM 
 
 

Sorocaba, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 

_______________________________________ 

Ana Carolina Paifer 

Diretora de Relações com Investidores 


