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RTS agradece ao mercado de seguros e resseguros do México o 
bom trato recebido nestes últimos 8 anos 

  
  

 Mediante a celebração de um afetuoso coquetel, a RTS tem reunido aos 
profissionais do sector de Seguros do México. 
 

 A companhia tem por objetivo duplicar o número de profissionais e o 
volume de negócio no México nos próximos dois-três anos. 

 
 
Madrid, 21 de Julho de 2016. - A RTS, gabinete de peritagens e avaliações com 

presença em Portugal e América Latina há mais de 15 anos e com uma trajetória 

de mais de 27 anos ao serviço do mercado de seguros, celebra um coquetel de 

agradecimento ao setor segurador mexicano pelo profissionalismo e naturalidade 

com as que sempre lhe tratou, assim como pelo respeito e reconhecimento a seu 

trabalho durante os últimos 8 anos que a companhia opera no país com escritório 

próprio. 

 

A celebração, que foi realizada em Polanco, Cidade de México, tem conseguido 

reunir aos profissionais mais destacados do mercado de seguros e resseguros do 

México, tanto companhias de seguros e de resseguros, como a corretoras de 

seguros e de resseguros. 

 

“Desde nossa chegada ao México, faz oito anos aproximadamente, nós temos 

trabalhado intensamente e esforçado por oferecer um serviço baseado na 

excelência com garantia de resultados como marcam nossas políticas de 

qualidade internas. Com este coquetel temos querido estabelecer um ponto de 

encontro para o mercado de seguros e resseguros do México, bem como 

agradecer o apoio e atenção, além de apresenta-lhes à companhia Investigação 

de Siniestros –IST- que começa operações no país”, afirmam os CEOs da RTS.  

 

 De acordo com Juan Miguel Álvarez, Diretor do escritorio da RTS no México: 

“O mercado do seguro no México tem oportunidades e está crescendo. Nós 
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queremos crescer com ele e duplicar o número de profissionais e o volume de 

negócio no país nos próximos dois-três anos. Esta celebração também é um 

reconhecimento ao trabalho diário de nossa equipe de profissionais, 

promovendo os valores da honestidade, ética, confiança e transparência”. 

 

  

Para saber mais do Grupo RTS, visite nosso site: www.rtsgrupo.com 
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