A operação da RTS no Brasil tem 10 anos

São Paulo, 6 de julho de 2020
A operação da RTS no Brasil completa 10 anos. Nosso início no Brasil ocorreu
em 2010 com um escritório na Cidade de Santo André no Estado de São Paulo.
Até 2015, quatro pessoas compunham a equipe da RTS no Brasil. Em 2015 nos
mudamos para a Cidade de São Paulo e abrimos outro escritório no Rio de
Janeiro, iniciando um grande desenvolvimento da RTS no Brasil.
Atualmente a equipe da RTS Brasil é composta por mais de 50 profissionais,
espalhados por quase todo o Continente Brasileiro, com 5 escritórios próprios
(São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília).
Hoje somos uma das empresas com maior experiência e qualificação no
mercado Brasileiro, atendendo a um grande volume de sinistros no país.
Além de estar à disposição do mercado Brasileiro de seguros com atividades
próprias da RTS que concentra seus trabalhos em Riscos Industriais,
Comerciais e Especializados, RETSIS (TPA e pequenas sinistros), IST (Estudo e
Análise da Causa em Sinistros) e RTS A LCC (Large & Complex Claims), outras
empresas do Grupo, também estão presentes no Brasil para reforçar nosso
portfólio de serviços.
RETSIS é uma empresa especializada em regulação de sinistros de frequência,
gestão integral de processos e documentos. Na Espanha é a líder em gestão
integral de sinistros e no Brasil também prestamos estes trabalhos. O
desenvolvimento da marca é notável e temos representação em todo o país.
Nossa equipe de engenheiros forenses (IST), são especialistas em determinar a
causa de origem do sinistro ou das avarias e, com consultoria especializada de
riscos, também atua no Brasil além da Espanha, Portugal, Chile, Colômbia e
México. A RTS LCC fornece serviços de valoração, inspeções, cálculos de PML
e análise de riscos.
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Gostaríamos de agradecer a todos os nossos clientes e ao mercado de seguros
Brasileiro pela confiança durante todos esses anos. Continuamos avançando
juntos para continuar oferecendo o melhor serviço.

Sobre a RTS International Loss Adjusters
Somos um grupo empresarial internacional fundado em 1989, com escritórios próprios na
Espanha, América Latina e Portugal. Desde nossas origens, nossa atividade tem sido a de
peritagem e ajuste de prejuízos industriais e de ramos técnicos de todos os tipos.
Para mais informações, visite a web http://rtsgrupo.com/es/ ou entre em contato conosco.
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