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Como Tornar-se um Associado - Associação Nuffield Brasil 
 

Obrigado pelo interesse em fazer parte da família Associação NuffieldBR, associação sem fins lucrativos, 
estabelecida em maio de 2017 no Brasil. A Nuffield foi criada na Inglaterra em 1947 com o intuito de estimular a 
produção de alimentos e o aproveitamento das terras naquele país. Hoje a organização tem operação em 9 países 
(membros ou associados), representantes em 25 países, bem como uma administração internacional central e 
soma mais de 1700 participantes ao redor do mundo. Grande parte do sucesso da Nuffield é gerado através de 
trabalhos voluntários dos nossos membros, atraindo recursos financeiros para investir em busca de soluções para 
o setor do agronegócio e também para a sociedade como um todo. 
 
A Nuffield funciona conectando pessoas e empresas com mentalidade vanguardista e inovadora através de 
atividades de relevância social. Isso significa que, ao participar dessa família, você se compromete a seguir uma 
série de valores e modelos mentais que visam:  
 

 Constante Desenvolvimento Pessoal – é sempre possível melhorar através do conhecimento técnico e 
humano disperso na nossa rede global. “Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que há para aprender” 

 Constante Desenvolvimento Empresarial – investidores dos programas Nuffield são parceiros e defensores 
de pesquisas práticas, feitas por pessoas do meio, e estão contribuindo ativamente para a melhoria da 
produção mundial de alimentos, fibras e energia. “O talento ganha os jogos, mas o trabalho em equipe e a 
sabedoria ganham os campeonatos. ” 

 Constante Desenvolvimento Social – o trabalho do grupo como um todo, sempre visa melhorar o setor que é 
a base do desenvolvimento mundial. “Se você quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá junto” 

 

Sabemos que o agronegócio atualmente é complexo e fruto de opiniões apaixonadas e discussões em nível global. 
Essa complexidade e a multiplicidade de opiniões é justamente o nosso maior ativo, e é reponsabilidade de todos 
os participantes respeitar e fomentar opiniões alheias, seja da rede ou da sociedade. Para ajudar nessa tarefa, 
escrevemos esse pequeno manual para te orientar a ser um Membro da NuffieldBR. 
 

Como a Nuffield quer ser vista? 
 

Uma instituição alinhada a conceitos vanguardistas de desenvolvimento sustentável, focada na capacitação de 
líderes e na excelência do agronegócio em qualquer que seja o país, propondo a troca construtiva de ideias em 
detrimento a barreiras nacionalistas. 
Para atingir essa visão, uma série de valores, bem como posturas pessoais e profissionais, precisam ser cultivados. 
Leia atentamente as seções a seguir e reflita como você pode desenvolvê-las na sua vida pessoal e profissional. 
 

Valores 
 

Humildade: respeitar as opiniões e posições dos outros. Saber ouvir e se colocar no lugar do interlocutor; 
Integridade: Ser consistente no comportamento e no discurso. Se comprometer com o que pode cumprir; 
Reciprocidade: retribuir compartilhando os aprendizados e experiências da Nuffield com nossos associados, 
patrocinadores e a sociedade; 
Respeito: dar valor ao próximo ao se engajar em discussões produtivas. Respeitar horários e diferenças; 
Diversidade: “abraçar” a diversidade humana e agrícola. Convidar diferentes pontos de vista a se expressar; 
Mente aberta: ser curioso, capaz de mudar(-se), orientado pela busca de soluções; 
Disposição para aprender continuamente: pesquisar melhorias, procurar exemplos e dividir as descobertas. 
 

Como me tornar um Associado na NuffieldBR 
1. Preencher a inscrição online, incluindo referencias de dois Associados atuais e informar como você gostaria 

de contribuir -- https://goo.gl/forms/m0SVRRGJUGMf4KIr1  
2. Até 30 dias você receberá uma resposta da NuffieldBR acerca do seu pedido 
3. Caso seja aceito, você pagará uma anuidade (detalhes abaixo) e assim sendo, terá os acessos como membro 
4. Depois disso, a cada ano você receberá um boleto bancário para contribuir com a sua anualidade  

https://goo.gl/forms/m0SVRRGJUGMf4KIr1
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Benefícios dos Membros: 
 

A Nuffield Brasil é uma organização de pessoas ativas, capazes e que desenvolvem e executam ações relevantes 
para a sociedade e para a sustentabilidade da sua rede no Brasil.  
 
As principais funções da Associação incluem: 
 

*Diretoria     Executar as responsabilidades seguindo o Estatuto da NuffieldBR e os critérios da Nuffield International  
          Realizar as funções como membro 
*Membros   Contribuir no desenvolvimento e realização da NuffieldBR Business Plan 

         Participar em eventos incluindo    
- Global Focus Program no Brasil (1 semana em março/abril de cada ano) 
- Orientar Nuffieldianos de outros países em visita ao Brasil, ajudando-os com contatos relevantes 
- Representar a NuffieldBR em congressos, feiras agrícolas e afins 

*Colaboradores: A grande maioria dos trabalhos são feitos voluntariamente pelo Diretoria e pelos membros. Em 
alguns casos, contratamos apoio remunerado para executar funções prioritárias nas quais não são 
conseguidas pelos voluntários. 

 
As ferramentas principais que usamos para interagir são: 
 

* Slack / Google Drive  Plataforma online para interações constantes entre os Membros afim de executar 
e cumprir o Plano Operacional anual  

* Reuniões Mensais online Estruturado com uma agenda / Ata para desenvolver e contribuir na execução das 
prioridades da NuffieldBR 

* Eventos A sua organização vai depender do que for decidido nas reuniões  
* Documentos internos de utilidade NuffieldBR Member Manual, Estatuto NuffieldBR.  

 
Partindo desse princípio, acreditamos que cada membro é capaz de monitorar suas ações e tomar 
responsabilidades pelas consequências. Estar atento às posturas e opiniões que possam impactar na imagem de 
nossa rede, sejam elas no ambiente físico ou virtual. Procurar sempre se perguntar: “Essa atitude está de acordo 
com todos os valores e diretrizes da Nuffield? “Na dúvida, lembre-se sempre que: “Se algo parece errado, é porque 
provavelmente está errado. ” 
 

Ainda assim, para os casos onde qualquer membro da Nuffield Brasil tiver atitudes consideradas inadequadas e que 
ferem nossos valores e diretrizes, a diretoria e/ou o comitê de membros, se resguarda no direito de agir 
proporcionalmente. 
 

Anuidade 
Com o intuito de manter as atividades administrativas da nossa organização, foi deliberado que a partir de 2018, a 
contribuição anual será de R$ 400,00 (quatrocentos Reais) à vista ou 2 x R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais), 
parcelado em duas vezes. 
 

Conclusão 
Ao se tornar um Membro ativo da Nuffield Brasil, entendemos que você está ciente da mentalidade da nossa 
organização e, portanto, é de sua responsabilidade respeitar as opiniões e posicionamentos de outros membros da 
rede e da sociedade em geral. 
 
A NuffieldBR te convida a fazer parte de uma família global, que se ajuda mutuamente e que tem em seu seio, a 
paixão pelo agronegócio em todas as esferas. Aproveite sua nova rede global de contatos para trazer o 
desenvolvimento local. Mais uma vez, parabéns, obrigado e seja bem-vindo!! 
 

Ainda tem Dúvidas? Procure pelo site www.nuffield.com.br ou então, entre em contato pelo e-mail 
sally@nuffield.com.br     

http://www.nuffield.com.br/
mailto:sally@nuffield.com.br

