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No dia da inauguração do Super Z, o mais novo atacado de Salvador, alguns funcionários 
chegaram cedo para os últimos retoques antes da festa. Surpreenderam-se com um festival de 
macumbas bem na porta da loja. Ao que parece, a força de Santo Antônio, de quem o presidente 
da empresa, Zenildo Rodrigues, é devoto, superou a dos "trabalhos". Um mês após a 
inauguração, o movimento no atacadista é frenético. A sala de Zenildo chega a ter seis pessoas de 
uma só vez, discutindo diferentes assuntos. Ele recebe dezenas de compradores e fornecedores, 
prova mercadorias e atende dois celulares que tocam de cinco em cinco minutos.   
 
O Super Z é a nova empreitada do ex-feirante, que agora tem como sócios os três filhos, a irmã e 
mais Eduardo Mattos, que antes trabalhava na Nestlé. Zenildo não ficou nem cinco meses fora do 
comércio baiano. Em novembro de 2007, vendeu o Mercantil Rodrigues para a chilena Cencosud, 
que um pouco antes havia assumido o controle da rede de supermercados GBarbosa.   
 
Pelo contrato de venda, Zenildo não pode atuar no varejo até 2012. Cerca de 90% do 
faturamento atual do Mercantil provém do varejo, enquanto o restante refere-se às vendas no 
atacado. Foi acertada também a contratação de Zenildo como consultor do Mercantil. Nada o 
impede, contudo, de vender a pessoas jurídicas. Durante a entrevista ao Valor, um funcionário do 
Super Z entra na sala do presidente para saber qual feijão deve mandar para o Mercantil. Zenildo 
responde prontamente. Ele ocupa hoje uma posição curiosa. É consultor e fornecedor de seu 
antigo negócio. O GBarbosa, que responde também pelo Mercantil Rodrigues, preferiu não se 
pronunciar.   
 
Pelas manhãs, Zenildo trabalha no Mercantil. Volta para casa, almoça, toma banho, troca de 
roupa e, desde 14 de abril, segue para Porto Seco Pirajá, um complexo de galpões e fábricas às 
margens da BR 324, onde, em uma área de 12 mil metros quadrados, comanda os 200 
funcionários do Super Z.   
 
Perguntado sobre o valor do investimento na loja, Zenildo sorri, disfarça e foge da pergunta. Não 
gosta de revelar números, mas conta que quando era o dono do Mercantil, o faturamento era de 
cerca de R$ 250 milhões. Quando é a vez de responder sobre quanto espera faturar no Super Z, 
diz: "A gente quer sempre mais, né?".   
 
A busca por "sempre mais" fez Zenildo sair do interior da Bahia e, com oito anos de idade, vender 
pentes, sabonetes e pastas de dente em Salvador. Muito emocionado, Zenildo conta que anos 
depois já era dono de uma barraca na Feira de São Joaquim. Vendia sabão em pó e em pedra no 
ponto mais tradicional do comércio popular da cidade. No começo da década de 90, Zenildo queria 
sair da feira e comprar, no centro comercial conhecido como Calçada, um espaço que abrigava 
uma fábrica de pneus e estava à venda, segundo ele, por 1,2 milhão de cruzeiros.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O empresário já fechou contratos exclusivos com Unilever Foodsolutions , Dupé, Brilux e 
Marilan  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O comerciante não tinha esse dinheiro e colocou em prática uma estratégia polêmica. Espalhou 
para os comerciantes da região que tinha comprado o terreno e deu um trocado para um garoto ir 
até lá e retirar a placa de "Vende-se". "Antes tentei negociar com o dono, seu Marcelo, mas ele 
não queria baixar o preço. Então falei para ele: sou o único comprador."   
 
Um ano depois o terreno continuava à venda. "Ninguém se interessou porque todo mundo achava 
que já estava vendido", conta. Seu Marcelo chamou Zenildo para conversar e o preço foi a 600 mil 
cruzeiros. Depois de muita negociação, bate-boca e de ser praticamente expulso da casa do 



proprietário do terreno, o comerciante saiu de lá com a escritura nas mãos. Quanto pagou por 
ela? Um quarto do valor: 300 mil cruzeiros, sendo um sinal de 20 mil, uma parcela de 70 mil e 
outras 30 de 7 mil cruzeiros. "Eu não tinha mesmo o dinheiro. Passei apertado até para dar a 
entrada", relembra.   
 
A capacidade de convencimento e de negociação de Zenildo lhe rendeu, no Super Z, por 
enquanto, a exclusividade de distribuição de marcas como Dupé, Brilux, Marilan, Contente (creme 
dental) e Unilever Foodsolutions.   
 
O diferencial desse novo negócio, segundo Andrea Rodrigues, filha de Zenildo e diretora de 
marketing, é o conceito de "atacado total". A idéia é oferecer um mix completo e personalizado a 
cada comprador. Para uma das maiores pizzarias da cidade, o Super Z não entrega a mussarela 
em pedaços e sim fatiada, pronta para uso. "Isso reduz o custo do cliente. Uma máquina de cortar 
frios custa uns R$ 4 mil", diz Andrea.   
 
Além disso, o mix de produtos é construído de acordo com as necessidades dos clientes. Segundo 
Andrea, essa personalização é um grande atrativo. Essa pizzaria conseguiu reduzir o número de 
fornecedores de oito para três. O mesmo aconteceu com o restaurante de um clube requintado da 
cidade. "Depois que chegamos no mercado, ele passou a ter apenas quatro fornecedores, sendo 
que antes contava com 18", revela a diretora.   
 
Antes mesmo da abertura do Super Z, os concorrentes já estavam inquietos. "Muita gente parou 
de comprar e esperou a nossa inauguração", conta Andrea. Assim como seu pai, ela diz que não 
basta ter preço, é preciso "fidelizar" o cliente.   
 
O preço, porém, é também um grande diferencial. A receita, que Andrea aprendeu com o pai, é 
que "é preciso comprar bem para vender bem". Apesar de dizer que montou o atacado para os 
filhos, é Zenildo quem segue à frente das negociações de compra e venda. Com apenas uma 
caneta e uma calculadora daquelas que imprimem as contas em um papelzinho branco, dá aulas 
de negociação. Atribui seu sucesso a Deus e a Santo Antônio e revela que voltará ao varejo. 
"Daqui a quatro anos e meio" - quando acaba o tempo estipulado pela chilena Cencosud.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2008, Serviços, p. B4. 


