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RTS REFORÇA PRESENÇA NO PERU COM NOVO ESCRITÓRIO 
PRÓPRIO E NOVO DIRETOR 

 
 RTS procura fortalecer presença no Peru, para satisfazer as necessidades das 

companhias Seguradoras e aumentar o volume de negócio, num dos países de América 
do Sul que mais está crescendo. 
 

 Ricardo Vásquez, con una consolidada trayectoria de más de 20 años en el mercado 
Asegurador de Perú, dirigirá las operaciones de RTS en el país. 

 
 

Madrid, 2 de novembro 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, inaugura novo escritório em Lima, Peru. O 

país está situado no “cinto de fogo do Pacífico”, e por tanto, propenso a sofrer 

importantes catástrofes naturais, convertendo se na aposta da RTS para seguir cobrindo as 

necessidades de seus clientes, assim como seguir prestando o melhor serviço ao mercado 

de seguros. 

 

A companhia, com esta renovada aposta, continuará oferecendo seus serviços nos ramos 

técnicos da Engenharia e Indústria, Construção, Mineração, Eletricidade, Banca e Finanças, 

Hotelaria e Turismo. Igualmente, a RTS permanecerá desenvolvendo seu negócio, 

exclusivamente com recursos próprios e de forma independente, não sendo propriedade de 

nenhum dos operadores no mercado de seguros ou acionistas externos. 

 

“Peru é uma das economias que mais está crescendo na América Latina com grandes 

projetos de infraestrutura pública e investimentos em produção e distribuição elétrica, 

mineração, petroquímica, etc. Neste sentido, aumenta a possibilidade de que aconteçam 

sinistros e estaremos preparados para qualquer requerimento de nossos clientes”, afirma 

Luis Pérez Arnau, CEO da RTS. 

 

A RTS nomeia o Ricardo Vásquez como novo diretor da RTS Peru. 

 

A RTS nomeia o Ricardo Vásquez como novo diretor da RTS Peru. Ricardo é Engenheiro 

Mecânico, com estudos de pós-graduação em Desenho de Maquinaria e Administração de 

Empresas, e conta com uma destacada experiência no gerenciamento e intervenção de 

grandes sinistros do ramo técnico e industrial no país.  

http://www.rtsgrupo.com/es/


 
 
 

 
 
 

 

 
Entre as habilidades dele, são notáveis o know how e expertise na liquidação de Danos 

Materiais e Perdas de Benefícios, bem como a avaliação de sinistros de elevadas 

quantidades com cifras de vários zeros, seus conhecimentos em Banca e Seguros (SBS), na 

indústria petroleira, entre outras, e seus trabalhos não só no Peru, também no Chile, 

Equador y Bolívia. 

“Estamos convencidos de que Ricardo Vásquez liderará e desenvolverá o escritório da RTS 

Peru até o máximo nível. Em breve, começaremos uma rodada de visitas a Seguradoras, 

Resseguradoras e Corretoras do mercado peruano, e confio em que será um sucesso”, 

afirma David Castillo, Diretor Geral da RTS Internacional. 

“É um grande orgulho para mim que A RTS me dê a oportunidade de dirigir RTS Peru. 

Espero superar os objetivos marcados e as expectativas, fazendo crescer a companhia NO 

Peru”, afirma Ricardo Vásquez, Diretor da RTS Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RTS está presente na Espanha e Portugal com diferentes escritórios. Ademais, opera com 

escritórios próprios na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Rep. Dominicana, 

Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru, USA e Venezuela. A 

RTS é sócio fundador da rede pericial VRS Adjusters, mediante a qual oferece seus serviços 

a mais de 140 países. 

 

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

Contato de imprensa 
 

 
 
 

 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com   +34 630789545 
 
Ainhoa Bueno prensa@alivecomunicacion.com  +34 622 573 576 

Novo Escritório RTS Peru 
 
Endereço: Calle Andrés Reyes 360 – Oficina 505, Edificio Onyx – San Isidro, Lima – Perú 
Telf: 00511 413 9167. 
 
Diretor: Ricardo Vásquez  
 
e-mail: rvasquez@rtsgrupo.com  
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