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A EMPRESA

A história da Sooro começou em 2001, através de uma oportuni-
dade: industrializar o soro de leite, que é um subproduto da produção 
de queijo.

O soro de leite é rico em nutrientes tais como: proteínas, lactose 
e sais minerais, portanto perfeito para diversas aplicações alimentícias.

Nos primeiros 9 anos de investimento, a Sooro já possuía um parque 
industrial especializado em concentração por membranas, contando com 
sistemas de Osmose Reversa e Nanofiltração.

No ano de 2011, a Sooro deu um grande passo para o seu de-
senvolvimento, construiu um sistema de secagem e concentração por 
membranas de Ultrafiltração. Com esta tecnologia de ponta, ampliou 
o seu portfólio de produtos e passou a oferecer ao mercado, o Soro 
de Leite em Pó, o Concentrado Proteico de Soro (Whey Protein) e o 
Permeado de Soro de Leite em Pó. 

Novos investimentos foram realizados em 2016: um segundo 
sistema de concentração por membranas de Ultrafiltração e secagem 
foram construídos e a empresa passou a produzir maiores volumes de 
WPC, com maiores teores de proteínas (34%, 60% e 80%), tornando-se 
a empresa brasileira pioneira neste segmento. 

Em 2019, um novo ciclo de projetos possibilitou o lançamento de 
novos produtos na linha de proteínas de soro de leite.

Os produtos da Sooro possuem diversas aplicações: suplementos 
nutricionais, sorvetes, chocolates, panificação, queijos processados, 
bebidas lácteas, entre outros.

Com parque industrial de 100 mil metros quadrados, a Sooro tem 
uma estrutura moderna e eficaz. A produção é feita em circuito fechado, 
totalmente automatizado. 

Os produtos passam por controle de qualidade durante todo o pro-
cessamento, são produzidos de forma controlada, segura e sustentável, 
por profissionais altamente qualificados, equipamentos de alta tecno-
logia e processos certificados. Tudo isso com o apoio de laboratórios 
modernos e seguindo normas internacionais de qualidade.

Nossa gestão ambiental segue também a máxima eficiência, com 
instalações e equipamentos constantemente monitorados, gerando um 
resultado impressionante. Podemos até dizer: que devolvemos para o 
meio ambiente a água que a vaca bebeu.

Por tudo isso podemos afirmar que a Sooro, é uma empresa eco-
logicamente correta e economicamente viável.
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