
 
 

 
 

O GRUPO IRRITEC ANUNCIA A ABERTURA DE UMA NOVA SUBSIDIÁRIA EM PERU 
 

A EMPRESA, ENTRE OS LÍDERES MUNDIAIS NO SETOR DE IRRIGAÇÃO DA 
PRECISÃO, CONSOLIDA SUA PRESENÇA NO MERCADO SUL-AMERICANO 

 
 

O Peru, tradicionalmente um mineral menor, é também um dos maiores produtores mundiais de 
frutas e vegetais graças à sua morfologia particular: os primeiros 10 países do mundo em 

biodiversidade, podemos encontrar 84 das 104 áreas brancas e 27 dos 32 climas identificados em 
piano 

 
08 junio 2021 - O grupo Irritec tem o prazer de anunciar a abertura de uma nova subsidiária em Peru, com o 
objetivo de desenvolver e consolidar sua presença em um mercado estratégico como o da América do Sul 
onde já está presente com filiais no Brasil, Chile e agora Peru. 
 
Entre as empresas líderes no setor da irrigação de precisão, com 15 filiais internacionais e uma rede global 
de mais de 15.000 especialistas, desde 1974 o grupo Irritec colocou no centro da sua ação soluções de alta 
tecnologia, destinadas a otimizar os recursos ambientais e os processos produtivos, garantindo padrões de 
qualidade de excelência. 
 
Irritec Peru nasceu, de fato, com o objetivo de oferecer aos clientes um serviço ainda mais completo e 
eficiente, garantindo assistência durante as fases de instalação e pós-venda graças a uma capacidade de 
distribuição capilar. Além disso, por meio da Irritec Academy, centro de treinamento da empresa, agrônomos 
locais terão a oportunidade de participar de cursos e treinamentos presenciais para adquirir mais 
conhecimentos na área de irrigação de precisão. 
 
A Irritec Peru impulsionará o desenvolvimento da agricultura local, oferecendo um serviço ainda mais 
integrado e promovendo o uso de sistemas de irrigação por gotejamento e fertirrigação em uma das áreas 
do mundo com maior vocação agrícola. A América Latina e o Caribe garantem, de fato, 14% da produção 
mundial de alimentos e 45% do comércio agroalimentar internacional líquido, com uma porcentagem de 
empregados próximo a 50% (FAO, abril de 2021). Uma alta produtividade agrícola que, portanto, requer a 
adoção de sistemas agroalimentares sustentáveis, capazes de garantir a conservação da biodiversidade, 
uma maior eficiência hídrica, mais eqüidade para os pequenos proprietários e as populações indígenas. 
 
“Com uma área de 2.700 metros quadrados, a Irritec Peru contribuirá para a criação de um pólo estratégico 
para toda a região, ao fim de favorecer o desenvolvimento da economia do país e apoiar a agricultura local” 
- disse Sergio Cornu, Diretor Comercial da Irritec Chile e Peru -. “Gostaria de estender um agradecimento 
especial a toda a equipe interna e aos nossos parceiros. Graças à sua dedicação, paixão e profissionalismo foi 
possível atingir este importante objetivo" 
 
Junto com sua experiência no setor de irrigação de precisão, Irritec Peru também colocará à disposição seu 
know-how no campo da indústria de mineração, ainda hoje o principal motor da economia do país. De acordo 
com o Observatório Econômico do Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional, o Peru é o 
segundo maior produtor mundial de cobre, prata, zinco e possui consideráveis depósitos de minerais de 
ferro, fosfato, manganês e lítio. A extração de materiais de minas e a perfuração para extração de óleo e gás 
são atividades que exigem produtos de alta precisão. Graças a uma experiência de mais de 45 anos na 
produção de tubos e conexões de polietileno, a Irritec poderá oferecer aos seus clientes conexões para tubos 



 
 

resistentes e confiáveis, de alta qualidade e alto desempenho, com a consequente economia em termos de 
recursos ambientais. 
 
 
Grupo Irritec 
O grupo Irritec, fundado na Sicília em 1974, é um dos líderes mundiais em irrigação de precisão. A missão da Irritec é melhorar a eficiência da irrigação 
na agricultura e jardinagem, reduzindo o impacto ambiental. A escassez de água e a crescente demanda por alimentos em todo o mundo exigem o 
uso da irrigação por gotejamento, da qual a Irritec é uma referência mundial. A Irritec projeta, fabrica e distribui produtos e sistemas completos para 
irrigação em campo aberto, em estufas e para o setor residencial. Com 15 fábricas e mais de 800 colaboradores, a Irritec possui unidades de produção 
e comerciais na Itália, Argélia, Brasil, Chile, Alemanha, México, Peru, Senegal, Espanha e Estados Unidos. Em seu compromisso com a eco-
sustentabilidade, a empresa lançou o projeto Green Fields que incentiva os agricultores a fazerem o descarte adequado dos produtos plásticos após 
o uso, garantindo uma segunda vida. Uma iniciativa que fez da Irritec uma excelência da economia circular. A inovação e a sustentabilidade 
conquistaram inúmeros prêmios internacionais para uma empresa que atende produtores, distribuidores e varejistas, sempre visando os melhores 
resultados preservando o bem mais precioso do planeta, a água. 
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