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CopA do Mundo dA FIFA BrAsIl 2014™
 
GuIa de InGressos

Bem-vindo ao guia do 
torcedor para compra de 
ingressos da Copa do 
Mundo da FIFA Brasil 2014™.
Sugerimos que você faça a leitura do 
simples passo a passo abaixo antes de 
iniciar sua solicitação. Infelizmente, devido 
à alta demanda que recebemos pelos 
ingressos mais disputados do planeta, nem 
todos poderão ter sua solicitação atendida.
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o QuE Eu prECIso pArA solICITAr InGrEssos?

Antes de fazer sua solicitação, você precisa ter em mãos todos os seus detalhes pessoais e os de seus convidados, incluindo 

o número do passaporte, do RG ou do CPF e seu cartão de crédito, como Visa.

ondE posso FAZEr MInHA solICITAÇÃo dE InGrEssos?

As solicitações somente podem ser feitas no FIFA.com ou nos Centros de Venda de Ingressos da FIFA, que serão abertos 

nas cidades-sede brasileiras próximo ao início da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Para fazer uma solicitação on-line, 

você precisa se cadastrar no FIFA.com e registrar seus dados pessoais antes de escolher os ingressos que você gostaria de 

solicitar, e então fornecer os seus dados de pagamento. 

Este é o link direto: http://pt.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/apply-for-tickets/index.html

QuAndo posso solICITAr InGrEssos?

A FIFA aceitará solicitações de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA em três fases de venda.

Período de venda por 
solicitação e sorteio

Período de venda por 
solicitação e sorteio

Período de compra por 
ordem de encomenda

Período de compra por 
ordem de encomenda

Período de compra por 
ordem de encomenda

Primeira fase
de venda

20 de agosto a 
10 de outubro de 2013

5 de novembro a 
28 de novembro de 2013 

8 de dezembro de 2013 a 
30 de janeiro de 2014

26 de fevereiro a 
1 de abril de 2014 

Fase de venda
de última hora

15 de abril 
a 13 de julho de 2014

Segunda fase
de venda

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014TM  
Sorteio final - 6 Dezembro 2013

12 Junho - 13 Julho 2014
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PrImeIra fase de venda no fIfa.Com
A primeira fase de inscrições para o sorteio de ingressos vai de 20 de agosto a 10 de outubro de 2013. Você não precisa ter 

pressa para fazer sua inscrição, porque as chances de sucesso são as mesmas para quem se registrar no início ou no fim 

desse período. Entre os dias 11 de outubro e 4 de novembro, será realizada uma loteria para selecionar as solicitações que 

serão atendidas. Os solicitantes que tiverem suas solicitações selecionadas serão informados pela FIFA durante esse período. 

Se o seu pedido for selecionado, o valor correspondente ao preço dos ingressos solicitados será cobrado do cartão indicado 

para pagamento. Certifique-se de que você tem crédito suficiente para pagar pelos seus ingressos durante o período da 

loteria. Você também receberá um aviso nesse período no caso de o seu pedido não ter sido selecionado. Depois da loteria, 

haverá uma fase de venda por ordem de chegada entre os dias 5 e 28 de novembro. Durante esse período, você saberá 

imediatamente se teve êxito ou não na sua solicitação.

Por favor, certifique-se de que tem dinheiro suficiente na sua conta bancária ou limite no cartão de crédito quanto fizer 
a solicitação.

seGunda fase de venda no fIfa.Com
Após o sorteio de grupos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, quando as 32 seleções classificadas conhecerão seus 

adversários na primeira fase da competição, um segundo período de solicitação para participar de um novo sorteio irá de 8 

de dezembro a 30 de janeiro de 2014. A segunda loteria de ingressos será realizada entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro, e a 

FIFA notificará todos os solicitantes que sejam ou não selecionados durante esse período.

Certifique-se de que você tem crédito suficiente para pagar pelos seus ingressos durante o período da loteria.

Depois da loteria, haverá uma nova fase de venda por ordem de chegada entre os dias 26 de fevereiro e 1º de abril de 2014.

Você saberá imediatamente se teve êxito ou não na sua solicitação. Portanto, certifique-se de que você tem fundos 

suficientes em sua conta bancária ou limite no seu cartão de crédito no momento em que fizer o pedido.

fase de venda de úlTIma hora no fIfa.Com e nos CenTros 
de venda de InGressos da fIfa no BrasIl
A terceira fase de solicitação é apenas por ordem de chegada e vai de 15 de abril até o dia da final da Copa do Mundo 

da FIFA, em 13 de julho. Os ingressos podem ser solicitados no FIFA.com ou nos Centros de Venda de Ingressos da FIFA 

localizados nas 12 cidades-sede brasileiras. Detalhes sobre os centros serão publicados no FIFA.com no momento oportuno.

Você saberá imediatamente se teve êxito ou não na sua solicitação. Portanto, certifique-se de que você tem fundos 

suficientes em sua conta bancária ou limite no seu cartão de crédito no momento em que fizer o pedido.
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QuE TIpos dE InGrEsso posso solICITAr?

Você pode solicitar no máximo quatro ingressos por domicílio de uma mesma categoria ao mesmo tempo por jogo. Você 

pode solicitar ingressos para no máximo sete partidas por domicílio, desde que elas não ocorram no mesmo dia. Informamos 

que você não poderá escolher assentos específicos. Você só terá a chance de se sentar próximo aos seus amigos e familiares 

se todos fizerem parte da mesma solicitação. A FIFA se esforçará ao máximo para garantir que vocês possam se sentar lado 

a lado ou um na frente do outro, ou ainda em duas fileiras consecutivas.

Em primeiro lugar, escolha a faixa de preço do ingresso. As quatro categorias de preços são as seguintes:

a CaTeGorIa 1 
é a de preço mais elevado, localizada naquelas que a FIFA denomina como áreas nobres do estádio, em todas as partes dos 

camarotes principais em ambos os lados do campo. As posições dos assentos nesta categoria variarão em sua proximidade 

ao campo e entre as áreas centrais e os cantos da arquibancada principal.

a CaTeGorIa 2 
é a segunda mais cara, proporcionando aos torcedores uma grande experiência, mas a um custo inferior em relação aos 

setores denominados pela FIFA de áreas nobres do estádio. Os assentos dessa categoria geralmente estão localizados entre 

as arquibancadas centrais e as arquibancadas situadas atrás do gol.

a CaTeGorIa 3 
é a terceira mais cara, proporcionando aos torcedores uma grande experiência, mas a um custo inferior em relação aos setores 

denominados pela FIFA de áreas nobres do estádio e aos setores da categoria 2. Os assentos dessa categoria geralmente estão 

localizados atrás dos gols.

a CaTeGorIa 4 
tem o preço mais acessível e é exclusiva para pessoas que residem no Brasil. É provável que seu assento seja atrás do gol e 

geralmente nos setores mais altos do estádio. 

a meIa-enTrada Para CaTeGorIa 4 
está disponível para pessoas que residem no Brasil e tenham 60 anos ou mais no dia da final da Copa do Mundo da FIFA, ou 

sejam estudantes ou beneficiários do programa Bolsa Família. Os residentes no Brasil com 60 anos ou mais também podem 

solicitar meia-entrada em todas as outras categorias.

os InGressos Para Pessoas Com defICIênCIa 
estão disponíveis ao mesmo preço dos ingressos da categoria 3. Todo solicitante de ingresso para pessoas com deficiência 

pode pedir um bilhete complementar para um acompanhante. Informamos que crianças de todas as idades precisam de 

ingresso para entrar nos estádios. O número de ingressos e a localização dos assentos de cada categoria podem variar de 

um jogo a outro.

Em segundo lugar, escolha que tipo de experiência você quer viver na Copa do Mundo da FIFA.

NS
W

E

CATEGORY 1

CATEGORY 2

CATEGORY 3

CATEGORY 4

NS
W

E

CATEGORY 1

CATEGORY 2

CATEGORY 3

CATEGORY 4
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IndIvIdual maTCh TICkeT
Esse tipo de bilhete é válido apenas para uma partida específica durante a competição, como um jogo da fase de grupos 

entre sua seleção favorita e um de seus adversários ou um duelo da fase de mata-mata.

Team sPeCIfIC TICkeT
Esse é o pacote de ingressos para quem quer seguir uma seleção. Ele é válido para no mínimo três e no máximo sete 

partidas específicas envolvendo sua seleção favorita à medida que ela avança na competição. Se sua seleção for eliminada 

na fase de grupos e seu ingresso cobrir mais do que três jogos, você passará a seguir o vencedor do respectivo grupo. 

Se essa seleção for eliminada na fase seguinte e seu ingresso cobrir mais do que quatro jogos, ele continuará válido para 

a partida que o adversário da sua seleção disputar, e assim por diante. Se a sua seleção for sorteada para fazer o jogo de 

abertura contra o Brasil, uma taxa adicional incidirá sobre seu ingresso de forma a refletir o custo mais elevado que implica 

assistir à prestigiada primeira partida e à cerimônia de abertura da competição. Ingressos para a Final estão incluídos apenas 

no pacote de sete jogos ("TST 7"). Você pode solicitar esses ingressos agora, mesmo que sua seleção ainda não esteja 

classificada para a Copa do Mundo da FIFA. Caso sua seleção não se classifique para a Copa do Mundo da FIFA, o valor pago 

será reembolsado, descontando-se uma taxa de administração de R$ 20 (vinte reais). Ou você pode esperar sua seleção se 

classificar antes de solicitar os ingressos em um dos sorteios ou nos períodos de venda por ordem de chegada.

TsT serIes número 
mÁXImo de 
InGressos

Preço Por TsT

CaT 1 CaT 2 CaT 3 CadeIranTe fG oIT QrT semI fInal

TsT-3 3 R$1,156 R$892 R$594 R$594 3 0 0 0 0

TsT-4 4 R$1,640 R$1,254 R$836 R$836 3 1 0 0 0

TsT-5 5 R$2,366 R$1,738 R$1,200 R$1,200 3 1 1 0 0

TsT-6 6 R$3,818 R$2,706 R$1,804 R$1,804 3 1 1 1 0

TsT-7 7 R$5,996 R$4,158 R$2,772 R$2,772 3 1 1 1 1

fase do TorneIo ParTIda CaT 1 CaT 2 CaT 3 CaT 4 CaT 4
(desConTados)

Pessoas Com 
defICIênCIa

Partida de abertura 1 R$990 R$660 R$440 R$160 R$80 R$440

Fase de grupos 2 a 48 R$350 R$270 R$180 R$60 R$30 R$180

Oitavas de final 49 a 56 R$440 R$330 R$220 R$110 R$55 R$220

Quartas de final 57 a 60 R$660 R$440 R$330 R$170 R$85 R$330

Semifinais 61 a 62 R$1,320 R$880 R$550 R$220 R$110 R$550

Decisão do terceiro lugar 63 R$660 R$440 R$330 R$170 R$85 R$330

Final 64 R$1,980 R$1,320 R$880 R$330 R$165 R$880
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venue serIes TICkeT
Se você está baseado em uma cidade-sede ou gostaria de assistir aos jogos em uma delas, esse é o ingresso ideal para 

você desfrutar da atmosfera mágica de mais de um jogo da Copa do Mundo da FIFA. Com ele, você terá acesso às partidas 

disputadas em um único estádio. Mas tenha em conta que os VST não incluem ingressos para a Partida de Abertura, para 

nenhum jogo das Quartas-de-Final, das Semifinais ou para a Final. 

QuAndo E CoMo rETIro MEus InGrEssos?

Você pode retirar seus ingressos em um dos Centros de Ingressos da FIFA localizados nas cidades-sede brasileiras ou 

pode optar por receber seu pedido por correio. Por favor, tenha em mente que certos ingressos não podem ser entregues. 

Mais informações estão disponíveis no FIFA.com. Por exemplo, caso você tenha solicitado um ingresso com desconto ou 

para pessoas com deficiência, você deve retirá-lo em um Centro de Ingressos da FIFA em uma das cidades-sede com o 

comprovante da sua condição ou nomear um representante por meio de uma procuração para pegar seus ingressos.

Os ingressos não estarão disponíveis até abril de 2014.

fase do TorneIo n. de 
ParTIdas 
InCluÍdas 
Por vsT

CaT 1 CaT 2 CaT 3 CaT 4 CaT 4
(desConTados)

CadeIranTe 

Belo horizonte Estadio Mineirão 4 R$1,840 R$1,410 R$940 R$350 R$175 R$940

Brasília Estadio nacional 6 R$2,500 R$1,850 R$1,270 R$520 R$260 R$1,270

Cuiabá Arena pantanal 4 R$1,400 R$1,080 R$720 R$240 R$120 R$720

Curitiba Arena da Baixada 4 R$1,400 R$1,080 R$720 R$240 R$120 R$720

fortaleza Estadio Castelao 5 R$1,840 R$1,410 R$940 R$350 R$175 R$940

manaus Arena Amazônia 4 R$1,400 R$1,080 R$720 R$240 R$120 R$720

natal Estadio das dunas 4 R$1,400 R$1,080 R$720 R$240 R$120 R$720

Porto alegre Estadio Beira rio 5 R$1,840 R$1,410 R$940 R$350 R$175 R$940

recife Arena pernambuco 5 R$1,840 R$1,410 R$940 R$350 R$175 R$940

rio de Janeiro Estadio do Maracanã 5 R$1,840 R$1,410 R$940 R$350 R$175 R$940

salvador Arena Fonte Nova 5 R$1,840 R$1,410 R$940 R$350 R$175 R$940

 são Paulo Arena de São Paulo 4 R$1,490 R$1,140 R$760 R$290 R$145 R$760
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Agora você está pronto 
para fazer seu cadastro 
no FIFA.com e iniciar sua 
solicitação. 

Esperamos recebê-lo em um dos 12 estádios 
da Copa do Mundo da FIFA™. 

posso rEVEndEr MEus InGrEssos?

Você não poderá vender, oferecer para venda, revender, leiloar, doar, atuar como agente comercial para um terceiro ou 

mesmo transferir o seu Ingresso de modo algum sem o específico consentimento prévio por escrito da FIFA. No entanto, 

para contemplar situações específicas que possam surgir para você, a FIFA criará uma plataforma oficial de Ingressos e 

Revenda no FIFA.com. isso significa que os ingressos só poderão estar disponíveis para ser revendidos através da plataforma 

oficial de revenda do FIFA.com, que será lançada em 2014.

Você pode revender tanto uma parte quanto a totalidade do seu pedido. Se você optar por vender apenas uma parte, saiba 

que não poderá vender o ingresso do solicitante principal. Mas tenha em mente que um Ingresso devolvido para revenda só 

estará disponível para ser revendido se a categoria estiver esgotada em determinado jogo no momento em que o Ingresso 

for devolvido ou em uma fase posterior. Não há garantias de que um Ingresso enviado para revenda seja de fato revendido.

A revenda de ingressos implica uma taxa de administração de 10% e o desconto de qualquer taxa bancária no caso de o 

pagamento ao Comprador do Ingresso ter de ser feito via transferência bancária.

posso AlTErAr o noME dos porTAdorEs dos InGrEssos?

O solicitante principal de um pedido de ingressos não pode transferir ou alterar o nome do próprio ingresso. Em todos os 

outros ingressos do pedido, é possível fazer alteração de nome com o consentimento da FIFA na plataforma de transferência 

que será lançada em 2014 no FIFA.com. Os pedidos de transferência serão considerados de acordo com a Política de 

Transferência e Revenda de Ingressos, encontrada no FIFA.com. 

Não há cobrança de taxa por esse serviço. 


