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COMUNICADO AO MERCADO 
Realização de Primeira Reunião Pública com Acionistas,  
Analistas, Jornalistas e quaisquer outros interessados 

 
A ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), zelando pela transparência e pelo compromisso de estar 
alinhada com os interesses de todos os acionistas e do mercado em 
geral, vêm a público informar que aconteceu nesta terça feira, dia 23 de 
fevereiro, na sede social da Companhia, a primeira apresentação 
pública do Plano Estratégico 2016 ATOM, tendo sido apresentada em 
dois horários, às 10h30 (em português) pelo presidente José Joaquim 
Paifer para os acionistas, jornalistas e mercado em geral e às 12h30 (em 
inglês) pela Diretoria de Relações com Investidores Ana Carolina Paifer 
para investidores, fundos e mesas proprietárias estrangeiras, ambas 
foram transmitidas online.  
 
A seguir os principais pontos abordados: 
 

• Estratégia Operacional 2016 
• Reorganização e Estruturação Organizacional 
• Processo de Seleção e Treinamento de Traders (utilizando a 

plataforma do simulador) 
• Receitas, advindas do simulador, do educacional e da mesa de 

Traders 
• Funcionamento da mesa de Traders e seus objetivos em 

selecionar, treinar e impulsionar o crescimento dos participantes. 
• Controle de Riscos, através da plataforma de risco desenvolvida 

exclusivamente para ATOM Traders  
• Programa de Mentoria para acompanhar e treinar Traders que 

será apresentado em breve os mentores aprovados.  
• Plano de Expansão da ATOM Traders com parcerias no mercado, 

também será apresentado em breve com números e projetos.  
• Metas para o primeiro semestre de 2016: saída da Companhia de 

Recuperação Judicial, sendo que as suas atividades somente 
iniciar-se-á após a sua saída da recuperação judicial; 1º ITR 
positivo, visto que a empresa recém adquirida pelos controladores 
(WHPH Participações) estava sem atividades durante os últimos 
15 anos; atingir 5 mil usuários do simulador; treinar pelo menos 
10 Traders com resultados consistentes e satisfatórios ainda 
nesse semestre.  



 

  

• Explanação do Limite de Crédito para a ATOM Traders de até 
R$35 milhões permitindo assim atingir até 2.000 traders 
operando simultaneamente, limite o qual será utilizado conforme 
aprovação e inicio de novos traders.  

 
Concluindo, o presidente José Joaquim Paifer enfatizou que não irá dar 
nenhum guidance ainda, até que a empresa tenha terminado seu 
processo societário e possa transferir as atividades a ATOM Traders. 
Deixou claro também a transparência da companhia e consciência em 
desenvolver seus projetos com os pés no chão para construir uma 
grande história, citando inclusive Steve Jobs “no mundo dos negócios 
coisas incríveis não são feitas por uma única pessoa, mas por 
uma equipe”, reforçando assim que o foco dessa companhia sempre 
será de ouvir seus acionistas, traders e atrair mais talentos para que 
possa progredir com sucesso. 
 
Para os interessados, a apresentação continua disponível no website da 
Companhia www.atompar.com.br  
 
#SOMOSATOM #ATOM3  

 
Sorocaba, 24 de fevereiro de 2016. 
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Ana Carolina Paifer 

Diretora de Relações com Investidores 


