
A aventura de
Michel Leplus,

um europeu que
adotou o Brasil

como lar e
decidiu que bom
mesmo era fazer

suco no
Centro-Oeste

IBIAPABA NETTO, DE NOVA MUTUM (MT)

Oano era 1977 quando Michel Leplus
desembarcou no Brasil. Sua família
produzia vinhos na França e ele, cu-

rioso em descobrir as belezas de outras
terras, decidiu seguir rumo à América do
Sul. Chegou e não saiu mais. Adotou os
caminhos tupiniquins como lar e começou
uma epopéia para se firmar economica-
mente. Fez de tudo um pouco, até que co-
nheceu Mato Grosso e ficou vidrado no
Pantanal, uma das áreas mais belas do
País. Comprou uma fazenda por lá e in-
gressou na agropecuária. Paralelamente,
em Nova Mutum, cidade a 270 quilôme-
tros da capital Cuiabá, começou um proje-

to pecuário em 1983, baseado no cru-
zamento industrial. Mas não parou por
aí. A vida dedicada às uvas e toda uma
expertise alcançada por sua família fa-
laram mais alto. Foi quando, em 1998,

ele decidiu abrir a carteira e investir
pesado num sonho: fazer o suco de

uva mais puro do Brasil. Leplus
queria produzir algo diferenciado.
"Os sucos brasileiros são, na minha
opinião, blends de frutas e água,

então resolvi fazer algo melhor",
conta. Para montar sua estrutura,

gastou algo em torno de R$ 1,3 milhão
e passou a estabelecer uma fina parce-
ria com a Embrapa Frutas Tropicais.
Comprou equipamentos e passou a de-
senvolver produtos. Em 2001, após pes-
quisar mais de 14 variedades de frutas,
conseguiu chegar a um produto, segundo
ele, "ideal". Nasciam os sucos "Melina".

Tendo à disposição grandes caldeiras
que funcionam como uma "panela de
pressão", ele mistura três variedades de
uva: uma dá a cor, a outra a doçura e
uma terceira a "textura" da bebida. "É
como se fosse um vinho sem álcool", ob-
serva. O suco é extraído por meio de va-
por, que "explode" os bagos da fruta e
retira toda parte líquida. Imediatamen-
te, o produto é envasado a uma tempera-
tura de 80 "C. "As garrafas são preenchi-
das até a borda e lacradas. Depois que o
líquido esfria, um vácuo é produzido. Por
isso não precisamos usar conservantes",
explica. "Não entendo por que as pes-
soas insistem em comprar produtos
com conservantes só porque são de
marcas famosas", analisa. Leplus expli-
ca que a sua marca, Melina, aos poucos
começa a ganhar mercado. "Já vendemos
para o Carrefour e conseguimos o seu
selo de garantia de origem". O que ele
fez com as uvas na França? "Minha famí-
lia continua produzindo vinhos, mas suco
mesmo, é no Brasil que fazemos". •
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