
Chegada da Pioneer ao Brasil 
por meio da joint venture 
Proagro-Pioneer, com sede 
em Porto Alegre (RS). Neste 
mesmo ano, é realizado o 
primeiro lançamento da 
empresa no país (híbrido de 
milho 309B), que conquistou 
recorde de produtividade.

Maio de 1972 

Pioneer revoluciona a forma de 
se comunicar com a criação 
de placas de beira de estrada 
e colheitas ao vivo. Criação do 
evento de campo Área Pólo, 
que acontece até hoje.  

Década de 90

A companhia inicia 
pesquisa em Londrina 
(PR) com programa de 
adaptação de híbridos. 

1977 

A Pioneer entra no mercado 
brasileiro de sementes de soja 
após aquisição do programa 
de melhoramento da empresa 
Dois Marcos.

1998

Lançamento do híbrido 30F53, 
produto que revolucionou o 
teto produtivo da cultura do 
milho. É o híbrido de maior 
volume já vendido pela Pioneer 
no Brasil e no mundo. Criação 
da estação de pesquisa, em 
Passo Fundo (RS).

2002

A Pioneer Sementes é 
oficialmente incorporada 
pela DuPont do Brasil, com a 
nova razão social DuPont do 
Brasil S.A. – Divisão Pioneer 
Sementes. No mesmo ano, 
lança sua primeira geração de 
cultivares de soja RR.

2005

A Proagro-Pioneer muda sua 
sede para Santa Cruz do Sul (RS) 
e revoluciona o mercado com  
o lançamento do híbrido X307,  
o 10 blockbuster da empresa.

1976 

Como forma de comprovar 
sua superioridade genética, a 
Pioneer instala lavouras em faixa 
no campo, comparando seus 
produtos lado a lado com a 
concorrência. Os dados geram 
a primeira publicação impressa 
de resultados no país, que ficou 
conhecida como o “Livro Preto 
da Pioneer”.

1989

Pioneer é a primeira empresa 
do setor de sementes na 
América Latina a ser certificada 
com a ISO 9002. No mesmo 
ano, obtém o Certificado de 
Qualidade em Biossegurança 
(CQB), que autoriza a realização 
de pesquisas de campo com 
produtos geneticamente 
modificados.

1997

A Pioneer compra toda  
a operação da Proagro  
e se torna Pioneer Sementes. 
Na mesma época, implanta 
estações de pesquisa em Santa 
Cruz do Sul (RS) e Itumbiara 
(GO), assim como inicia o 
processo de beneficiamento  
de sementes no mesmo local 
em Goiás e em Santa Rosa (RS).

1982

Pioneer é a primeira empresa 
a atuar com Tratamento de 
Sementes Industrial no Brasil. 

Início 
dos anos 2000

Criação do evento Time 
de Difusores. 

2001

Inauguração da estação 
de pesquisa para soja e 
milho, em Sorriso (MT).

2003

Inauguração da estação 
de pesquisa de Toledo (PR), 
aumentando a capacidade de 
desenvolvimento de produtos 
para o verão e safrinha.

1996

Pioneer adota novo logotipo e 
cria unidades de negócios no 
Sul e no Centro Norte, além de 
inaugurar mais uma unidade 
de produção, localizada em 
Catalão (GO).

2012

Pioneer se torna marca 
de sementes da Corteva 
Agriscience, empresa 
independente e 100% 
focada no mercado agrícola, 
criada após a separação 
bem-sucedida da holding 
DowDuPont. Desde então, 
vem crescendo 500 mil sacos 
de milho ao ano no país.

2019

Pioneer completa 50 anos  
no Brasil e lança suas primeiras 
variedades com tecnologia 
Enlist E3 e Conkesta E3  
(as cultivares 95R21E e 98R30CE).

2022

Pioneer assume a liderança 
no mercado de sementes 
de milho no Brasil.

2006

Criação da estação de 
pesquisa mista para soja e 
milho, em Palmas (TO).

2007

Pioneer é a primeira 
empresa a registrar 
híbridos de milho Bt no 
Brasil. Empresa também 
cria o evento Rota Pioneer.

2008

A Pioneer contribui para  
a produtividade do milho no 
Brasil, passando de 4.800 kg/ha, 
em 1983, para 12.200 kg/ha,  
em 2011.

2011

Lançamento do primeiro 
híbrido de milho com a 
tecnologia Leptra.

2016

A marca apresenta o TSI Soja 
Completa, um tratamento de 
sementes industrial pioneiro 
com uma semente totalmente 
pronta para o plantio. 

2020

A empresa apresenta o híbrido 
P3707VYH, o mais plantado 
na safrinha. Lançamento 
dos primeiros híbridos com a 
biotecnologia PowerCore Ultra. 
A companhia volta a atuar no 
mercado de sorgo no Brasil.

2018

Pioneer lança no Brasil a 
plataforma A Força da Silagem. 

2017

Lançamento da tecnologia 
Optimum AQUAmax no Brasil 
com os híbridos P3845 e 
P3808, que apresentam maior 
tolerância ao estresse hídrico. 
A marca também lança o Agro 
em Foco TV Digital, programa 
semanal no YouTube. 

2021

A Pioneer® celebra 50 anos de Brasil. 
Confira abaixo os principais destaques 
desta trajetória de pioneirismo e 
contribuição com o desenvolvimento 
da agricultura nacional.

#50AnosPioneer #Cortevabr 
#CoragemParaCrescer

Para os próximos 50 anos, seguiremos com a mesma 
vontade de melhorar, de ir além, de superar recordes 

e atingir o máximo potencial produtivo em cada 
lavoura brasileira.
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