
"Essa não é uma história de capitu-
lação. É simplesmente o reconhe-
cimento de uma nova realidade." 
Era junho de 1996 e José Min

dlin, então com 81 anos de idade, profe
riu essa frase em seu modesto escritório 
na sede da Metal Leve. em São Paulo. 
Mindlin acabara de vender sua empresa 
de autopeças à alemã Mahle e à brasi
leira Cofap. A notícia havia sido recebi
da com pesar por grande parte da comu
nidade empresarial do país. A Metal 
Leve era um símbolo de empresa nacio

nal moderna, uma companhia à frente 
de seu tempo em muitas fases de sua 
história. Mindlin estava triste, mas sere
no. Ele sabia que, naquele momento, 
estava sendo protagonista de uma mu
dança inexorável. A venda da Metal 
Leve era apenas mais um sinal do que 
seria o Brasil num mundo globalizado. 
Esse mundo estava descobrindo o país. 

O episódio da venda da empresa 
deixou ainda mais claro o que todos já 
sabiam. José Mindlin não era um ad
ministrador brilhante ou um financista 

fora da curva. Ao ser vendida para a 
Mahle e a Cofap, a Metal Leve vivia 
momentos difíceis e o próprio Mindlin 
admitia que certas decisões — como a 
demissão de funcionários — eram uma 
carga demasiado pesada para ele. Era. 
sim, um empresário dotado de visão e 
bom senso extraordinários. É muito 
provável que sua capacidade de enten
der o mundo fosse resultado de uma 
inteligência privilegiada e de uma cul
tura que chegava a humilhar os inter
locutores. E foi esse entendimento que 
fez com que Mindlin. juntamente com 
seus sócios e antes da maioria dos ho
mens de negócios brasileiros, tornasse 
sua companhia um exemplo de exce
lência em qualidade, relações com os 
empregados e internacionalização. São 
atributos banais no Brasil de hoje. Mas, 
durante as décadas de 70 e 80, Mindlin 
aparecia como o visionário de um ca
pitalismo provinciano e atrasado. Em 
1974, a Metal Leve foi a primeira com
panhia a receber o título de Empresa 
do Ano, conferido pelo ANUÁRIO 
MELHORES E MAIORES, de EXAME. 
Seis anos depois, voltaria ao mesmo 
pódio. Em 2003, Mindlin foi ovaciona
do por uma plateia de cerca de 1 500 
empresários e executivos durante a pre-
miação da Mahle como Empresa do Ano 
de MELHORES E MAIORES. Estava 
fora da companhia que ajudara a fundar 
havia sete anos. "Para o país é irrelevan
te quem é o controlador", disse ele em 
certa ocasião. "A empresa tem de ser 
forte. Isso é o que realmente importa." 

Com o fim de sua vida de empresá
rio. José Mindlin pôde se dedicar à 
maior de suas paixões, os livros — l i 
vros de verdade, joias que nenhum lei
tor digital conseguirá um dia substituir. 
Sua biblioteca, batizada de Brasiliana, 
reúne 40 000 títulos, muitos deles raros. 
Por decisão de Mindlin, o acervo da 
maior e mais importante biblioteca pri
vada do país foi doado à Universidade 
de São Paulo, após uma longa e irracio
nal batalha de 15 anos contra a burocra
cia que envolveu o processo. 

José Mindlin morreu na manhã de 28 
de fevereiro, aos 95 anos de idade, em 
São Paulo. Seu legado é prova de que 
ele jamais capitulou diante da vida. 
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