A RTS consolida sua operação no Brasil e transfere a sede para o
centro financeiro de São Paulo

Madrid, 4 de dezembro de 2017. A RTS deu mais um passo em sua trajetória
no Brasil, mudando a sede para São Paulo, em um ponto estratégico da
cidade, consolidando a operação do Grupo no país. O novo escritório está
situado no número 1200 da Rua Bela Cintra, junto à Avenida Paulista,
principal centro financeiro da cidade.
O novo escritório conta com uma estrutura moderna, de alta qualidade para
os colaboradores e clientes, tornando o ambiente mais dinâmico e aberto,
visando um melhor atendimento e desempenho profissional.
Coquetel de inauguração
A RTS ofereceu recentemente um coquetel de inauguração na nova sede onde
participaram diversos profissionais do mercado de seguros. Foi um agradável
encontro onde os parceiros e colaboradores da RTS trocaram ideias e
experiências sobre o mercado local. Este evento marcou uma nova fase no
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desenvolvimento das operações da empresa no Brasil, confirmando a firme
aposta do Grupo RTS neste mercado.
História da RTS no Brasil
A RTS iniciou sua operação no Brasil em 2010 na cidade de Santo André. O
crescimento da atividade vem sendo pontuado a cada ano e atualmente conta
com 68 colaboradores, presentes em todo território nacional, com 7
escritórios em pontos estratégicos para atender as demandas dos negócios.
Estes escritórios estão localizados em São Paulo (sede), Campinas, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Canoas e Goiás.
A RTS no Brasil, está estruturada com profissionais qualificados e capacitados,
aptos em atender sinistros de todos os ramos.
A estrutura diretiva e a equipe técnica da RTS Brasil são formadas por:
•

Diretoria Internacional: Sancho Azevedo (Diretor Geral – Brasil e
Portugal)

•

Diretoria Nacional: Leonardo Duarte (Diretor Nacional)

•

Diretoria Técnica: Antonio Everton de Souza (Diretor Técnico)

•

Grandes Riscos: Leonardo Myanaki (Coordenador)

•

Property SP e SUL: Fernando Labate (Coordenador)

•

Property ES, MG, RJ, NE e SE: Marcelo Sanguedo (Coordenador)

•

Liability, E&O e Financial Lines: William Leal (Coordenador)

•

Transportes: Douglas Moraes (Coordenador)

•

RTSis: Diego Nunes e Douglas Moras (Coordenadores)

Para mais informação, por favor, visite o website www.rtsgrupo.com ou
contate-nos.
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Ángela Angulo
aan@rtsgrupo.com
+34 91 344 11 24

Doctor Fleming, 3—5ª Pl.
28036 Madri (Espanha)
Tel. +34914584600 Fax +34914584601
madrid@rtsgrupo.com / www.rtsgrupo.com

