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FATO RELEVANTE 

Conquistas e dados relevantes 

 

 

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou 

“ATOM”), fazendo referência ao Fato Relevante divulgado em 07 de dezembro de 

2016, anuncia as conquistas e dados relevantes da Companhia até o mês de maio de 

2017: 

 

 Conquistas da Companhia 

 

1- Reformulação da governança corporativa levando aos acionistas e mercado mais 

transparência em seus comunicados e contato direto com todos; 

2- Corte de custos nas despesas de manutenção da Companhia; 

3- Reformulação da Administração e implantação do novo modelo de remuneração 

que os membros da administração não recebem remuneração fixa; 

4- Saída do processo de Recuperação Judicial; 

5- Reestruturação do objeto social, possibilitando a Companhia a ampliar suas 

operações e desenvolver novas atividades; 

6- Criação de valor para a Companhia com os controladores transferindo as atividades 

de mesa proprietária, de forma GRATUITA, para a Companhia. 

 Atual atividade da Companhia 

 

A Companhia tem como principal objetivo o investimento em títulos da dívida pública e 

operações de day trade no mercado financeiro, assim como a participação em empresas 

de Prop Traders no Brasil e no Exterior na qualidade de sócio quotista ou acionista. 

 

Hoje está atuando no mercado brasileiro de forma indireta através de sua subsidiária 

Atom Traders S.A. (“Atom Traders”), inscrita no CNPJ sob nº 23.994.857/0001-70. 

 

Como a ATOM TRADERS Funciona: Possui atividades de educação financeira e 

gestão de capital próprio (mesa proprietária e ou tesouraria).  

 

Atividade Educacional: A Atom Traders desenvolve captação de treinamento de novos 

traders do mercado financeiro, possibilitando alto desempenho e capacitação das suas 

atividades. Essa atividade aumenta a qualificação a longo prazo dos futuros traders da 

Companhia, fazendo com que possamos ter grande perpetuidade e longevidade das 

nossas atividades. 

 



 

  

Mesa Proprietária: Através de capital próprio a Companhia atua ativamente no 

mercado financeiro buscando as melhores oportunidades, sejam elas em operações de 

day-trade ou outras operações estruturadas que possam trazer rentabilidade de forma 

arrojada. A Companhia conta com uma gestão agressiva de caixa, mas com amplo 

controle de risco capaz de mitigar e minimizar as possíveis perdas. 

 

Tem buscado treinar e recrutar traders com alto desempenho e capacitação para operar 

o capital da Companhia sem riscos a eles.  Os resultados são divididos conforme o 

desempenho e crescimento dos traders. 

 

Hoje a Companhia conta com uma equipe de 62 profissionais sendo: 3 traders 

associados, 5 traders sênior e 54 traders junior. Ainda há em processo de treinamento e 

qualificação 206 traders participando do preparatório, última etapa de avaliação para 

que possam receber o capital da Companhia. 

 

Espaço Atom: A Companhia, através de sua subsidiária Atom Traders, iniciou a 

abertura de escritórios no Brasil e no exterior com o propósito de: 

 

1- Reforçar a divulgação e conhecimento a respeito da atividade (mesa proprietária) 

amplamente difundida no mercado americano; 

2- Ampliar o acesso a formação de traders em todas as regiões do país e do exterior; 

3- Reforçar a marca da Companhia. 

Todo custo em relação a montagem e manutenção dos espaços cabendo a cada 

representante, não gerando nenhum custo a Companhia.  

 

Atualmente a Companhia possui 8 Espaços Atom prontos e operando, sendo 7 (sete) no 

território brasileiro e 1 (um) no exterior e possui ainda 41 contratos assinados que 

devem abrir nos próximos 5 meses. 

 

M&A – Manager and Aquisition: A Companhia possui entre seus traders 2 pessoas 

especialistas em avaliações e aquisições de empresas na qual estuda constantemente 

aquisições e operações estruturadas a serem desenvolvidas futuramente para que se 

possa aproveitar de maneira efetiva e acelerada o prejuízo fiscal de R$ 243 milhões que 

a Companhia possui. Esse é um processo demorado e que precisa ser cuidadoso para 

gerar valor e potencial para a companhia. Estudamos também com assessorias 

especializadas oportunidades. 

 

 Dados Financeiros 

 

A Companhia reportou em abril, maio e junho de 2017 sua primeira receita bruta 

operacional depois 17 anos sem atividades e ativos. Com a transferência das atividades 

do controlador, a Companhia teve uma receita bruta até junho/17 de R$ 3,468 milhões. 

Em relação as atividades que eram detidas pelo controlador, o crescimento na base 

anual foi de 102%.  

 



 

  

A Companhia espera que a partir de agora inicie um processo de longo prazo de geração 

de caixa e criação de ativos e valor para todos os acionistas.  

 

 Endividamento 

 

A companhia não possui dívidas contratadas para o desenvolvimento das suas 

atividades, mas possui junto ao controlador uma aprovação de linha de crédito que serve 

como “seguro” enquanto as atividades são iniciais ou para que possa ser utilizada em 

eventual oportunidade de expansão. Até o momento a linha de crédito não foi utilizada. 

 

 Projeções 

 

As atividades da Companhia dependem de receitas voláteis (operações no mercado 

financeiro) em função do tamanho de caixa e processo de expansão educacional, 

portanto não há como projetar nesse estágio potenciais receitas ou geração de caixa da 

Companhia. Há metas que serão apresentadas posteriormente. 

  

 Apresentação Pública  

 

Por fim, convidamos a todos os acionistas e interessados para a apresentação do plano 

estratégico da Companhia a ser apresentado online para todos os participantes no dia 17 

de julho de 2017 às 19:00 hrs. 

 

As inscrições poderão ser executadas no link abaixo: 

 

https://www.atompar.com.br/como-a-atom 

 

Firmamos mais uma vez aqui nosso compromisso com a transparência e ética em 

relação a nossos acionistas e ao mercado em geral e que estamos comprometidos na 

construção dessa ideologia.  

 

Desejamos, aproveitando o ensejo, agradecer a confiança dos acionistas no destino da 

Companhia, os quais, mesmo nos momentos mais críticos estiveram prestigiando o 

nosso trabalho. 

 

 

Sorocaba, 04 de julho de 2017. 

 

 

 

_______________________________________ 

Ana Carolina Paifer 

Diretora Presidente e de Relações com Investidores 

https://www.atompar.com.br/como-a-atom

