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COOPERATIVISMO EM CAFÉ CONILON:COOPERATIVA AGRÁRIA  
DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 

 
Eng° Agrônomo Frederico de Almeida Daher 

 
1- Introdução: 
Inicialmente desejo agradecer ao Presidente da COOABRIEL Antonio Joaquim de 

Souza Neto e seu Conselho Diretor pela indicação de meu nome para representar a 
COOABRIEL nessa importante Conferência Internacional de Coffea canephora. 

Pretendo, no tempo que me foi conferido, descrever a história dessa importante 
entidade Cooperativa que serviu e serve de alicerce para a sustentação do conilon no 
estado do Espírito Santo e no Brasil. 

Como veremos,foi a COOABRIEL que deu o suporte para o necessário início das 
atividades comerciais com o café conilon, numa época de escassas alternativas para os 
cafeicultores do norte capixaba que se depararam  com uma situação aparentemente 
intransponível,que foi a erradicação dos cafezais arábica em todo estado, alcançando na 
época 53% de toda área de café no solo capixaba,em meados da década de 1960 e início 
da década de 1970. 

Junto à sua história, faremos um breve relato de seus fundadores, de seus 
presidentes ao longo do tempo até essa data, suas contribuições e seus 
comprometimentos com a sedimentação da cafeicultura do conilon no Espírito Santo. 
Abordaremos também as ações dessa Cooperativa na consecução de seus objetivos, a 
forma de atuação, sua ação social, sua responsabilidade fiscal além de seus resultados 
econômicos. 

 
2-História da COOABRIEL: 
Fundada em 13 de setembro de 1963,por 38 cafeicultores, que destemidos ousaram 

não migrar para outras regiões do país; a cooperativa começou com grandes dificuldades 
e foi gerida durante quatro anos pelos Padres Simão Civalero (1963/1965) e José 
Simionato(1965/1967).Em homenagem a esses pioneiros fundadores , artífices dessa 
saga, relaciono abaixo o nome de todos eles: 

 
 
Batista Colombi, 
José Scalfoni, 
Luiz Zani, 
Loclarindo Lorenzoni, 
Alcides Spadeto, 
José Teodoro Dias, 
Mário Bragatto, 
Gustavo Milbratz, 
João Colombi, 
Fernando Mauri, 
Daniel Pelissari, 
Stefanio Thomas, 
Aurélio Bastianello, 
Aurélio Dalapícola, 
Mansueto Colombi, 
José Cavatti, 
Vicente Colombi, 
João Cavatti, 
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Placindino Angelo de Freitas, 
Domício Pinaffo, 
Miguel Piekarz, 
Sebastião Toniato, 
Elizeu Scalfoni, 
Ailton Cavatti, 
José Mauri, 
Ernesto Catani, 
Tranquilo Uliana, 
João Colombi Sobrinho, 
Alcindo Lorenzoni, 
Alcino Carletti, 
João Batista Bastos, 
Instituto Comboniano de São Gabriel, 
Izauro Montovalnelli, 
Zelindo J. Trêz, 
Anastázio Pinaffo, 
Joventino de Souza, 
José Pereira Irmão e 
Fideliz Marchesi. 

 
 
Após os quatros anos de fecunda administração dos párocos de São Gabriel da 

Palha,acima citados, iniciou-se a trajetória dos presidentes cafeicultores que deram de si 
o melho  para que os objetivos traçados se consolidassem ao longo desses quase 50 
anos de existência da COOABRIEL. 

Numa homenagem a esses valorosos pioneiros farei menção a cada um deles num 
gesto de agradecimento pelo esforço e abnegação dedicados a essa instituição 
cooperativa que se transformou na maior Cooperativa de café conilon do Brasil. 

 
 
São eles por ordem de mandato: 
 
-Gustavo Milbratz (1967/1972). 
Figura austera de personalidade marcante, extremamente dedicada à causa da 

Cooperativa nascente.Durante seu mandato é que a Cooabriel realizou seus primeiros 
contratos de comercialização de café conilon àquela época um café desconhecido e logo 
estiguimatisado pelo mercado. 

 
-Archângelo L. Loenzoni (1972/1974). 
 Homem de uma simplicidade marcante que se dedicou ao cumprimento de sua 

missão com raro denodo,ajudando a consolidar a cooperativa como uma instituição 
dedicada a comercialização de café conilon. 

 
-Aurélio Bastianello (1974/1982)  
 Outra figura ímpar na sociedade gabrielense que assumiu a direção da instituição 

por quatro mandatos seguidos consolidando em definitivo a cooperativa como entidade 
cooperativa séria e reconhecidamente voltada ao soerguimento da economicamente 
devastada região noroeste do estado do Espírito Santo. 
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-Wanderlino de M. Bastos (1982/1984) 
 Engenheiro Agrônomo que procurou dar a Cooabriel uma adiministração mais 

moderna contribuindo de maneira decisiva para que a cooperativa se tornasse referência 
nacional na comercialização do café conilon. 

 Após deixar a presidência da cooperativa  Wanderlino de M. Bastos e seu irmão 
Eumail de M. Bastos, notabilizaram-se-se pela introdução comercial das mudas clonais de 
café conilon, obtendo com a empresa Aracruz Celulose a transferência tecnológica da 
produção de mudas clonais de eucalipto para o café conilon,com grande sucesso.Acabou 
criando a Verdebras Biotecnologia que disseminou o uso da muda clonal de conilon, 
revolucionando o processo de produção. 

 
-Antonio Joaquim de Souza Neto (1984/1993) 
 Sempre ligado a Cooabriel através da comercialização de seus cafés foi eleito seu 

presidente pela sua capacidade empreendedora o que acabou tornando-o uma referência 
em capacidade administrativa,fato que o credenciou como referência em dedicação e 
eficiência na sustentabilidade da cooperativa. 

 
-Dário Martinelli (1993/1999) 
 Presidente eleito por quatro mandatos consecutivos deu sua contribuição na 

ampliação das ações da Cooabriel com a implantação do jardim clonal e viveiro de mudas 
clonais que possibilitaram ao cooperado obter muda de excelente padrão 
tecnico,inclusive,aproveitando o lançamento das primeiras variedades clonais de café 
lançadas no mercado pela ex-EMCAPA hoje INCAPER.Coube também a essa gestão a 
implantação do laboratório de análise de solo,folha e água. 

 
-José Colombi Filho (1999/2002) 
 Maior produtor de café conilon filiado à Cooabriel extremamente vocacionado para a 

cafeicultura e atividades agro-silvo-pastoris o Sr. José Colombi Filho conduziu a 
cooperativa com extrema visão empresarial expandindo suas ações sendo o condutor da 
expansão da cooperativa para o sul da Bahia instalando um complexo armazenador em 
Teixeira de Freitas(BA). 

 
 -Antonio Joaquim de Souza Neto (2002/2012) 
 Nessa gestão está no seu quinto mandato tendo empreendido ações vigorosas pela 

consolidação da Cooabriel a nível nacional ampliando as ações no sul da Bahia 
inaugurando complexo armazenador,dessa feita,no município de Itabela(BA).É nessa 
gestão que a cooperativa começa de forma efetiva o estímulo a melhoria da qualidade do 
conilon,pagando,inclusive,prêmios para os cafés de qualidade superior.Também nessa 
gestão foi criado o concurso de qualidade "Conilon de Excelência Cooabriel"quebrando 
um paradigma de que não se podia ter conilon de qualidade superior. 

    
3-Forma de Atuação da Cooabriel 
  
3.1-Armazenagem: 
 A cooperativa possui unidades armazenadoras bem equipadas,com maquinaria 

moderna capaz de preparar o café do associado dentro das exigências do mercado. 
 São unidades instaladas na sede em São Gabriel da Palha e nos municipios de 

Nova Venécia, Águia Branca, Vila Valério e Boa Esperança no Espirito Santo além de 
Teixeira de Freitas e Itabela na Bahia. 

É norma administrativa a armazenagem por tempo ilimitado, sem nenhum custo para 
o associado,permitindo que ele tome a decisão da comercialização de seu café no 
momento que melhor lhe aprouver,sendo importante frisar que o café do associado 
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enquanto estiver nas unidades armazenadoras da cooperativa não é onerado por quebra 
de peso além de estar assegurado contra qualquer eventualidade . 

Outro dado importante a ser destacado é que a cooperativa assume o custo com 
transporte do café do associado da propriedade até suas unidades 
armazenadoras,destacando-se que a sacaria é emprestada ao associado até o momento 
da efetiva comercialização do café. 

 
3.2- Comercialização 
  A estrutura de comercialização prima pela eficiência não só no cumprimento dos 

contratos assumidos como sobretudo pela regulação eficiente dos preços que acabam se 
tornando referência para todo café conilon brasileiro. 

A organização comercial tem um acompanhamento direto da presidência. 
  Todo café ao dar entrada na unidade armazenadora é rigorosamente 

pesado,classificado, ficando com o associado um boletim onde consta não só a 
quantidade entregue como também sua classificação quanto ao tipo,valendo ressaltar que 
cafés com secagem em terreiro e também os CD,s são armazenados em separado com 
garantia de um premio de acordo com o momento da comercialização.  

 
3.3-Produção de mudas clonais  
 A produção de mudas clonais no viveiro da Cooabriel,instalado no município de São 

Domingos do Norte,produz,sob contrato com o associado,cerca de 4 milhões de mudas/ 
ano com o melhor padrão genético hoje disponível.Registre-se que esse padrão  genético 
de alta qualidade é fruto da instalação de um jardim clonal,em área contígua ao 
viveiro,com 20.000 matrizes provenientes das variedades lançadas pelo INCAPER.Essa 
determinação da cooperativa em produzir, sob preço compatível com as possibilidades do 
associado, mudas de alta qualidade, mudando os parâmetros genéticos das lavouras, 
permitindo um extraordinário aumento de produtividade do café de seus associados,numa 
verdadeira revolução tecnológica.  

 

 
FOTO 1:  Viveiro e Jardim Clonal com material genético gerado pelas pesquisas do INCAPER 
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3.4-Orientação Técnica ao associado 
 Possuindo um quadro técnico totalmente comprometido com os ideais da Cooabriel, 

a cooperativa tem conseguido fornecer ao associado uma assistência agronômica 
eficiente especialmente na implantação dessas novas lavouras,assim como seu manejo 
nutricional,coleta de amostras de solo e folha para análises além de uma orientação nas 
ações cruciais de colheita e pós colheita procurando alertar o associado para as 
consequências de uma colheita apressada e fora do que recomenda o "Programa de 
Qualidade do Café".  

 
3.5-Laboratório de análise de solo,folha e água 
 Montado sob os mais rigorosos padrões de qualidade,atendendo todas as 

exigências técnicas do Ministério da Agricultura o laboratório da Cooabriel vem atendendo 
seus associados com zelo e eficiência,propiciando um trabalho de suporte técnico da 
mais alta valia,ensejando ao cafeicultor a tranquilidade para a decisão técnica embasada 
em resultados laboratoriais da mais alta confiabilidade. 

Destacam-se também as análises que são efetuadas com objetivo de aferição da 
qualidade dos fertilizantes e corretivos de solo comercializados. 

 
3.6-Financiamentos "equivalência café" 
 Embora toda gama de financiamentos disponíveis nos bancos não só para custeio 

como para investimento a Cooabriel possui sua linha própria de financiamento ao 
associado na base da equivalência produto com pagamento em café na safra seguinte 
oportunizando o custeio da lavoura de café em circunstâncias mais adequadas ao pleno 
cumprimento do mesmo, com seu calendário agrícola anual.Ressalte-se também que 
mudas clonais produzidas no viveiro da Cooperativa também podem ser adquiridas 
através dessa linha de crédito. 

 
4 - Ações Sociais 
  
4.1-Integração da Mulher nas ações cooperativistas 
 O sistema cooperativista pressupõe uma ação integrada por todos seus associados 

tendo como base a família do cooperado que no caso da Cooabriel alcança a mulher 
como parte integrante da vida cooperativa.Assim, cursos, palestras,seminários e 
simpósios são promovidos integrando a mulher no processo de transformação da 
sociedade cooperativa. Variadas informações pertinentes à mulher são repassadas, 
estimulando o associativismo,o agro turismo como fonte de agregação de renda a 
atividade da propriedade rural.A mulher também é levada a ser co-participe do processo 
cooperativo engajando a família na vida da cooperativa. 

 
4.2-Apoio à Formação das Jovens Lideranças Cooperativistas 
  Um dos grandes obstáculos à continuidade de uma cooperativa ao longo do tempo 

é a renovação de seus quadros dirigentes, que, num processo natural precisa dar 
oportunidade a vocações perfeitamente identificáveis entre as jovens lideranças no seio 
do próprio corpo dos associados.Assim, a Cooabriel vem apoiando a realização de cursos 
formadores de jovens lideranças rurais que desejam permanecer na atividade 
cafeeira,substituindo seus pais nessa atividade fundamental de dar continuidade à 
produção cafeeira.  
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5.Promoção da qualidade do café conilon 
  
 5.1-Concurso Conilon de Excelência Cooabriel 
   A partir de 2003,numa iniciativa pioneira do atual presidente da Cooabriel, Antonio 

Joaquim de Souza Neto, iniciou-se a grande trajetória rumo a melhoria da qualidade do 
café conilon com lançamento do"Concurso Conilon de Excelência Cooabriel"sinalizando 
para os cafeicultores e também para o mercado que a questão da qualidade é um 
processo irreversível de caminhada na consolidação do café conilon como um café de 
qualidade superior quando trabalhado com esmero,como deve ser efetivamente feito. 

  Esse concurso já está na sua 9° edição com participação crescente dos associados 
cujos cafés,a cada ano,obtêm notas cada vez maiores,com reflexos muito importantes no 
reconhecimento do mercado de que o café conilon é a grande alternativa para melhoria 
da bebida do café. 

 

 
 

FOTO 2: Premiação dos melhores cafés conilon, no concurso efetuado em 2011, com presença 
de autoridades estaduais e municipais. 
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6 – Comunicação 
 

A Cooabriel utiliza vários canais de comunicação, tanto com o sócios quanto com o 
mercado e um dos mecanismos que informa suas atividades e realizações periódicas e 
técnicas é o Jornal próprio - JORNAL DA COOABRIEL - Informativo bimensal - com 
notícias gerais da empresa e colunas técnicas. O jornal tem uma tiragem de 1500 a 2000 
exemplares impresso com 06 páginas em cores e de forma eletrônica (veiculado no site e 
mailing ) 

 

 
FOTO 3: Exemplar do "Jornal da Cooabriel". 
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7-Dados econômicos da Cooabriel 
 
7.1-Recepção de café nos armazéns da Cooabriel (2010 a 2011)  
 

 
 
Percebe-se que a Cooabriel teve uma recepção sempre crescente com exceção dos 

anos 2004 e 2008 quando por questões climáticas a entrega de café para armazenagem 
por parte do associado foi menor.Destaca-se o crescimento cada vez maior da recepção 
de café a partir de 2009 quando a cooperativa se consolida em definitivo no mercado com 
a recepção de 907844 sacas de 60Kg beneficiadas em 2011,com uma previsão de que 
esse número chegue ao valor de cerca de 1200000 sacas beneficiadas de 60Kg  em 
2012. 
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7.2- Movimento financeiro da COOABRIEL (2001 a 2011) 
 

 
           
 
Aqui se verifica um processo crescente de faturamento da Cooabriel sem 

interrupção,chegando ao nível recorde de R$256,56 milhões de reais em 2011 com 
perspectiva de se alcançar novo patamar superando a casa de R$350 milhoes  de reais 
em 2012. 

 
7.3-Responsabilidade fiscal da Cooabriel 
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Com esses dados percebe-se o quanto a Cooabriel cumpre com suas 
responsabilidades fiscais recolhendo aos cofres públicos quantia próxima a R$25 milhoes 
de reais em 2011,numa demonstração clara de seu compromisso com a arrecadação de 
seus impostos. 

 
 7.4-Investimentos no atendimento ao associado da Cooabriel 
 

 
Nesse quadro configura-se o comprometimento da Cooabriel com a rentabilidade do 

associado que recebeu em 2011 cerca de R$620,00 mil reais em assistência técnica para 
produzir mais e melhor,R$1511000,00 em transporte do seu café da propriedade até o 
armazém da cooperativa sem nenhum custo para o cooperado, alem de cerca de R$26 
mil reais em treinamento para o seu quadro de funcionários. 
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   8- Comprometimento do quadro de associados com sua 
cooperativa. 
 

      
      FOTO 4: Assembléia geral da COOABRIEL com destaque de sua Diretoria Executiva e seu 

Conselho Fiscal. 
 
   O quadro de associados da Cooabriel empresta à sua cooperativa total crédito 

participando de sua vida como se pode constatar na foto acima que demonstra a 
presença dos associados e suas famílias nas decisões mais importantes da sua 
instituição cooperativa. 

   Essa foto fala por si só da importância da Cooabriel na vida de seus associados e 
suas famílias. 

 
 
 
 


