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"Gostaria de viver 300 anos, o que me permitiria ler de 25 a 30 mil livros", dizia José Ephim 
Mindlin, tão conhecido por seu amor aos livros quanto por ter construído uma das mais 
importantes indústrias de autopeças do país, a Metal Leve, no início da década de 50. Mindlin 
faleceu ontem de manhã, aos 95 anos, após um mês internado no Hospital Albert Einstein, e 
foi enterrado no Cemitério Israelita da Vila Mariana. Ele vivia mais próximo de sua obra-prima 
do que nunca: uma biblioteca que formou ao longo de 82 anos e que era reputada a maior da 
América Latina, com cerca de 40 mil volumes, caracterizados por sua qualidade e grande parte 
deles raros. 
 
Em 2006, Mindlin entrou para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 
29, antes pertencente ao historiador e escritor Josué Montello. No mesmo ano doou grande 
parte de seu acervo para a Universidade de São Paulo (USP), na criação da Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin.  
 
A compulsão pelos livros, os quais gostava de "tocar", sua atração por eles enquanto objeto de 
arte, a admiração pelos projetos gráficos, a diagramação, o papel, tudo isso compunha o que 
Mindlin definia como uma doença incurável, mas que lhe fazia bem. Uma paixão que acendeu 
aos treze anos e só se apagou ontem.  
 
Paulistano, nascido em 8 de setembro de 1914, Mindlin era advogado, da turma de 1932 da 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Durante o curso, gostava de ficar no fundo da 
classe, lendo os "Ensaios", de Montaigne, obra da qual orgulhava-se de possuir a primeira 
edição completa, de 1588. Deste livro tirou um princípio sobre a leitura que transferiu para a 
vida: "Quando encontro dificuldades na leitura, não me preocupo demais, pois se insistisse, 
perder-me-ia e o meu tempo; meu espírito é de compreensão imediata. O que não entendo à 
primeira vista, entendo menos me obstinando. Não faço nada sem alegria".  
 
Exerceu a advocacia durante 15 anos. Começou sua vida profissional no escritório de Antonio 
Augusto de Covello, então um dos grandes nomes da área em São Paulo. Como advogado, 
atravessou dois períodos históricos turbulentos, o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. 
Antes disso, na adolescência, trabalhou como repórter no diário "O Estado de S. Paulo". Ali, o 
dono do jornal, Júlio de Mesquita Filho, aproveitava sua fluência em inglês para fazê-lo passar 
informações por telefone aos revolucionários no Rio de Janeiro durante a revolução de 1930, 
driblando os censores da época.  
 
A experiência na advocacia foi útil para o desafio que assumiria depois, quando tornou-se, 
segundo ele por acaso, um dos sócios-fundadores da Metal Leve, ao lado de Ernst Mahle, que 
tinha criado uma indústria de pistões (a Mahle) na Alemanha, na década de 20. 
 
A empresa nasceu de forma pouco convencional. Em 1948, dois clientes amigos procuraram o 
"doutor" Mindlin para redigir um contrato de sociedade com opção de compra, a ser dada pela 
alemã Mahle aos potenciais investidores brasileiros em uma fábrica de pistões. A dupla teria 
um ano de prazo para erguer o capital necessário. Passado o prazo, os dois amigos de Mindlin 
voltaram ao escritório contando que teriam que desistir da sociedade, pois não haviam 
conseguido levantar o dinheiro. 
 
Mindlin resolveu aproveitar a oportunidade e, por intermédio de outro amigo, Luiz Camilo de 
Oliveira Neto, que assumira a presidência do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, articulou 
o financiamento e acabou entrando no negócio que resultaria na constituição da Metal Leve, 
em 1950. Segundo o empresário, a relação de confiança entre os sócios era tamanha que, 
após assinarem a ata da constituição da sociedade, Luiz Camilo virou-se para os outros 
clientes e fez uma pergunta inusitada: "O que é um pistão?" Essa e outras histórias são 
relatadas por Mindlin em suas memórias, publicadas pela Companhia das Letras sob o título 
"Uma vida entre livros - Reencontros com o tempo", em 1997. 
 



O próprio Mindlin dizia que nunca soube explicar direito o que era um pistão, o componente 
automotivo que alçou a Metal Leve ao topo do ranking nacional das indústrias de alta 
tecnologia e foi exportado a mais de 50 países. Chegou a empregar seis mil pessoas e contava 
que seu segredo era evitar dívidas. "Posso dizer, sem pretensão nem água-benta, que 
ajudamos a desenvolver o país. E sem tirar um tostão dos cofres públicos", declarou a uma 
revista em 2003. 
 
Estimulada pelo projeto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que em 1956 
implantara a indústria automobilística no país, a empresa entrou em rota de expansão 
acelerada. Nos anos 60, os pistões da Metal Leve já equipavam motores de carros americanos. 
No final dos anos 80, a empresa chegou a instalar uma unidade de produção na Carolina do 
Sul, Estados Unidos. A abertura do mercado na década de 90 e a globalização, contudo, 
atingiram em cheio o coração da Metal Leve que acabou, como mais de 40 outras empresas 
nacionais entre os anos de 1994 e 1997, vendida a uma companhia estrangeira.  
 
Nenhuma dessas aquisições, porém, causou tanta comoção na época quanto a venda da Metal 
Leve a seu grupo de origem, a Mahle, dada a referência de empresa-modelo na qual tinha se 
transformado. Em 1996, a Metal Leve passou a ser controlada pela Mahle num negócio 
estimado em US$ 65 milhões. Tinha prejuízos acumulados de US$ 100 milhões registrados nos 
quatro balanços anteriores. Naquele período dramático para a indústria nacional, Mindlin 
justificou publicamente a venda de forma objetiva: "Para o país é irrelevante quem seja o 
controlador. A empresa vai ficar mais forte." A profecia se cumpriu.  
 
A intensa atividade empresarial não lhe subtraiu o tempo de leitura. Em suas memórias, 
Mindlin relata que costumava deixar os filhos na escola, por volta das 7 horas da manhã, 
encostar o carro à sombra de uma árvore e ler durante uma hora e meia, sem interrupções. 
Depois seguia para a empresa. "Por mais chocante que possa parecer, não fui um empresário 
apaixonado pela vida empresarial, embora não deixasse de lhe dar a devida importância. Sei o 
que a empresa representa como fator de desenvolvimento, e sempre a encarei como um 
instrumento, não como finalidade em si mesma. Instrumento de progresso coletivo, não 
apenas individual, o que significa que a empresa, além de cumprir suas tarefas específicas 
(que não são poucas nem fáceis), tem obrigações sociais que não podem ser ignoradas, 
inclusive com a cultura." 
 
Essa vocação às letras rendeu-lhe uma passagem rápida pelo setor público. Foi secretário de 
Cultura, Ciência e Tecnologia durante o governo de Paulo Egydio Martins em 1975, em pleno 
regime militar, cargo que aceitou após consultar amigos intelectuais que argumentaram que, 
se ele recusasse, seria preenchido por alguém da direita.  
 
Mindlin não era um entusiasta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas votou no 
sindicalista contra o então candidato Fernando Collor de Mello. Durante entrevista para a série 
"Entrevistas de Valor", concedida ao Valor, em 2005, defendeu que a prioridade do Brasil 
deveria ser a educação, "chave do progresso de um país". 
 
Viúvo, Mindlin foi casado com dona Guita, a quem conheceu no quinto ano de faculdade, nos 
corredores da São Francisco. A caloura vinha sendo assediada pelos veteranos para entrar nos 
partidos políticos da época. Mindlin cortejou-a com a seguinte frase: "O melhor partido sou 
eu!". Tiveram quatro filhos e 12 netos. Filho de judeus russos, Mindlin era agnóstico, mas 
gostava de agradecer a Deus quando ficava preso em congestionamentos, o que lhe permitia 
ler um pouco mais o livro que estivesse carregando. Deixou um recado aos filhos: que seu 
epitáfio fosse: "José Mindlin - Fabricou pistões a maior parte da vida sem saber o que eram." 
 
Em tempo: um pistão é uma peça cilíndrica que suga o combustível permitindo o 
funcionamento do motor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 fev. e 1 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 
A3.  


