
Sobre nossa equipe
Gordon Steward, diretor 
administrativo da área de 
Forestry, tem mais de 35 anos 
de experiência no setor e é um 
líder reconhecido nesse nicho 
com uma participação de 
mercado global significativa. 
Temos o compromisso de 
agregar valor para ajudar 
nossos clientes a desenvolver 
seus negócios e reduzir sua 
exposição ao risco nessa linha 
de negócios especializada. 
Oferecemos uma solução de 
seguro florestal para madeira 
em pé, cobrindo danos físicos 
à árvore dentro de coberturas 
claramente definidas..  

 — Lloyd’s — um papel com solidez  
financeira (S&P, Fitch & A.M. Best)

 — Consultoria aprofundada de 
gestão de risco para corretores 
e seus clientes

 — Preferência por controlar 
programas de seguro como líder

 — Trabalhando em estreita 
colaboração com a rede global 

 —  do Grupo DUAL em 16 países.

Nosso apetite de risco
Diante das condições de 
crescimento favoráveis, 
os dois principais tipos de 
árvores são o eucalipto e o 
pinus, que cobrem mais de 
80% das florestas cultivadas 
comercialmente em todo o 
mundo.  Esses tipos de árvore 
são usados no setor como 
madeira dura ou macia. Por 
exemplo, o Uruguai cultiva 
principalmente eucalipto, que 
é usado para a indústria de 
móveis e biocombustíveis.

Além de nossa cobertura de 
seguro florestal padrão, a 
equipe está explorando uma 
gama de soluções de novos 
produtos inovadores com 
capacidade de se estender a 
outros setores. 

  O foco principal é em 
empresas florestais de 
pequeno, médio a médio-
grande porte nos mercados 
do hemisfério sul da África 
do Sul, Austrália, Brasil, 
Chile, Uruguai, Sudeste 
Asiático e Nova Zelândia

  Procurar assumir a 
liderança em colocações 
em programas primários

  Foco em Plantações 
comerciais e gerenciadas 

  Favorecer clientes 
com evidências de 
forte gestão de risco e 
recursos de prevenção de 
incêndio em vigor

  Produtores de madeira/
papel/celulose, fundos 
de pensão, investimentos 
em madeira 
exótica e fundos de 
investimento imobiliário

  Os perigos típicos são 
FLEXA, Vento (zonas 
não acumuláveis) e 
perigos sublimitados, 
normalmente: Custos 
de geada, granizo, neve, 
remoção de entulho e 
combate a incêndios

  Pragas, doenças e secas 
não são cobertas.

A equipe da DUAL Forestry oferece cobertura de seguro para florestas 
comerciais, com foco em florestas localizadas no hemisfério sul. 
Nossa solução permite que os investidores diminuam o risco de sua 
exposição, especialmente para quem não está familiarizado com o 
setor. Também é indicado para aqueles que atuam na silvicultura por 
razões como energia renovável e produção de biocombustíveis, bem 
como aqueles que já contratam este tipo de cobertura.
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Gordon Steward
Diretor administrativo
+44 (0) 20 7133 1524
gordonsteward@dualgroup.com

dualgroup.com/forestry

 Helping you do more
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Rede global da DUAL

Gordon Steward trabalha no varejo do 
Reino Unido, mercado de Londres, Lloyd’s 
e mercados de seguros internacionais 
por mais de 35 anos. Ele é reconhecido 
como um dos principais subscritores 
de seguros para Florestas nessa classe 
única de negócios e possui um profundo 
conhecimento global do setor florestal.


