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MATRIZ

Pelotas / RS

GESTOR

Crescera 

INFO

www.yller.com.br
www.crescerainvest.com

INVESTIMENTO

15/01/2016

VALOR INVESTIDO !R$ MM"

2.9

FORMA DE AQUISIÇÃO

Ação Ordinária

PARTICIPAÇÃO

#INICIAL/MÁXIMA/ATUAL$

49.96% / 49.96% / 0%

DESINVESTIMENTO

27/10/2019

FORMA DE DESINVESTIMENTO

Venda para Estratégico

RETORNO

TIR Realizada: 83%
MOIC realizado: 6.6

“O apoio do fundo foi fundamental para viabilizar os anseios de 
rápido crescimento da Yller. Conseguimos em um curto espaço de 
tempo atingir todo o território nacional e iniciamos exportações 
para mais de 20 países. ” 
Fabrício Ogliari – CEO e fundador da empresa

NECESSIDADES DA EMPRESA
• Criação de novos produtos;
• Expansão das instalações industriais;
• Criação de área de marketing e planejamento de produtos.

CRIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE PE&VC
•  Ajustes e conclusão do desenvolvimento da linha de produtos; 
•  Expansão das operações para uma nova estrutura fabril, e consequente 

aumento da capacidade produtiva; 
•  Obtenção de certificações e registros pendentes; 
•  Estruturação dos processos produtivos;
•  Contratação de novos funcionários e formação da equipe comercial (incluindo 

a estruturação de uma rede de revendedores na principais regiões do Brasil);
•  Início da produção e lançamento da marca.

RESULTADOS
•  Os produtos da Yller estão sendo comercializados em mais de 150 dentais e 

utilizados por dentistas em quase todas as regiões do Brasil;
•  Linha de silicones alcançou a posição de “Top 3” em volume vendido na Dental 

Cremer e Dental Speed;
•  Em 2017, aproximadamente 56 mil unidades de produtos vendidos e ROB de R$ 

3,6M — crescimento de 300% em relação a 2016;
•  Em 2018, mais de 400 dentais atendidas, aproximadamente 70 mil unidades de 

produtos vendidos e ROB de R$ 4,5M — crescimento de 26,5% em relação ao 
ano anterior.

Fundada em 2012 e em operação desde março de 2014, a Yller iniciou suas 
atividades como uma simples opção de outsourcing no desenvolvimento e 
fabricação de produtos para terceiros (no modelo white label). A Yller é uma 
indústria que desenvolve e comercializa materiais odontológicos consumíveis 
— como adesivos, resinas, silicones, selantes, cimentos dentários e clareadores 
— que são utilizados por dentistas nos mais diversos tipos de tratamentos 
dentários. A Companhia possui cerca de 40 produtos (divididos entre 
aproximadamente 115 SKUs) que são comercializados em mais de 500 dentais 
ativas, abrangendo todas as regiões do Brasil, além de já exportar para alguns 
países da América Latina.
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