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2	  Objetivo 

Essa pesquisa teve o objetivo de investigar as opiniões 

da população paulistana sobre a proibição de adicionar 

sabores e aromas ao cigarro, como proposta de 

redução do consumo de cigarro entre os jovens. 
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Metodologia, amostra e margem de erro 

METODOLOGIA: 
§  Pesquisa QUANTITATIVA, com abordagem pessoal 

§  Entrevistas pessoais, em pontos de fluxo populacional - Cidade de São Paulo 

§  Coleta de dados entre os dias 2 e 3 de maio de 2013 
§  PÚBLICO ALVO: Homens e mulheres, com 16 anos ou mais, pertencentes a todas as classes 

econômicas 

AMOSTRA: 604 entrevistas 
§  Margem de erro*: Total da amostra à 4 p.p 
§  O processo amostral foi realizado por meio de cotas de idade e sexo, de acordo com a 

população paulistana. 
§  No processamento foi realizada ponderação dos dados pelo perfil. 

A amostra foi de 604 entrevistas, realizadas na cidade de São Paulo.  
Entre este público, foram encontrados 127 fumantes. 

(*) Margem de erro máxima, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95% 
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Perfil – População geral x Fumantes 
(Em %) 

População	   Fumantes	  

48% 
52% 
7% 
14% 
21% 
19% 
22% 
17% 
32% 
44% 
24% 

53% 
47% 
3% 
14% 
20% 
23% 
28% 
13% 
43% 
37% 
20% 

Feminino 
Masculino 
16 a 18 anos 
19 a 24 anos 
25 a 34 anos 
35 a 44 anos 
45 a 59 anos 
60 anos ou mais 
Fundamental 
Médio 
Superior 

Sexo 

Idade 

Escolaridade 

Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  /	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  

§  O perfil não se diferencia da 
pesquisa realizada em abril, 
com a população paulistana. 

§  Os fumantes se caracterizam 
por: 

§  Maior concentração do 
sexo masculino 

§  Menor escolaridade →	  43% 
possuem ensino 
fundamental 

§  Maior participação das 
faixas etárias 
intermediárias (de 35 a 59 
anos). 

Média de idade:           40           41 
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Perfil – População geral x Fumantes 
(Em %) 

S.M.	  =	  Salário	  mínimo:	  R$678,00	  em	  2013	  

Até 2 S.M. 
Mais de 2 a 5 S.M. 
Mais de 5 a 10 S.M. 
Mais de 10 S.M.  

População	   Fumantes	  

33% 
39% 
12% 
7% 

 

74% 
26% 

36% 
42% 
9% 
7% 

 

80% 
20% 

Renda familiar 
mensal* 

População 
economicamente 

ativa  
PEA 
Não PEA 

* Renda mensal: Não sabe = 9% do Total da amostra e 6% dos Fumantes 

Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  /	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  

§  A taxa de renda mensal é 
tendencialmente mais baixa 
entre os Fumantes, e a 
maioria deste público 
pertence à População 
economicamente ativa 	  
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Hábito de fumar(Espontânea e única) 
(Em %) 

Fuma: 
21%Não fuma:

79%

P.	  Você	  costuma	  fumar	  cigarros?	  Quantos	  cigarros	  você	  costuma	  fumar	  por	  dia?	  

21	  cigarros	  	   6	  cigarros	  

50% 50%

Heavy Light

Hábito de fumar cigarros 
População 

Quantidade de cigarros por dia 13 cigarros
Média: 

Fumantes 

LIGHT= até 10 cigarros 
por dia 

HEAVY= 11 ou mais cigarros 
por dia 

Média:	  

§  Em comparação com a pesquisa feita em abril, não há 
alterações neste quadro: 21% da população paulistana é 

fumante 
§  Entre os que fumam, a média é de 13 cigarros por dia.	  

Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  	  

Base:	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  
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Hábito de fumar(Espontânea e única) 
(Em %) 

Mascu-
lino

Femi-
nino

16 a 18 
anos

18 a 24 
anos

25 a 34 
anos

35 a 44 
anos

45 a 59 
anos

60 ou 
mais

Funda-
mental Médio Superior

Fuma 21 23 19 10 21 19 25 27 16 28 18 17

Base: Total da amostra 604 287 317 41 86 130 114 132 101 194 265 145

Escolaridade
 

Sexo Idade
Total

Até 2 
S.M.

Mais de 2 
a 5 S.M.

Mais de 5 
a 10 S.M.

Mais de 
10 S.M. PEA NÃO PEA

Fuma 21 23 22 15 22 23 16

Base: Total da amostra 604 201 237 71 41 450 154

Ocupação principal
 

Renda familiar mensal
Total

Fuma: 
21%

Não fuma:
79%

Hábito de fumar cigarros 
População 

P.	  Você	  costuma	  fumar	  cigarros?/	  Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  	  

§  Maior taxa de fumantes na faixa de idade 
intermediária, entre 35 e 59 anos, e nível 

de ensino fundamental.	  
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Proibição de adicionar sabores e aromas aos cigarros 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) / (Em %) 

TOP TWO BOXES: 76% 70%

71%

5% 5% 2%

17%

62%

8% 6% 3%

21%

Concorda 
totalmente

Concorda em 
parte

Não concorda 
nem discorda 

Discorda em 
parte

Discorda 
totalmente

4,1 3,9

Média: 
População Fumantes 

§  A maioria da população paulistana e 
também dos fumantes concorda com a 
proibição de adicionar sabores e 
aromas aos cigarros para reduzir o 
fumo entre os jovens. 
 

§  A	  concordância	  é	  maior	  entre	  a	  
população	  entre	  35	  e	  59	  anos,	  sexo	  
feminino,	  com	  nível	  de	  escolaridade	  
superior,	  e	  pertencentes	  à	  PEA.	  

§  Contudo,	  há	  uma	  parcela	  que	  
discorda	  (cerca	  de	  um	  quarto),	  mais	  
expressiva	  entre	  os	  fumantes	  	  e	  
entre	  a	  população	  mais	  jovem.	  

P.	  Eu	  vou	  ler	  uma	  proposta	  para	  reduzir	  o	  fumo	  entre	  os	  jovens	  e	  evitar	  a	  iniciação.	  Gostaria	  de	  saber	  se	  você	  concorda	  ou	  discorda	  de:	  "Proibir	  os	  
fabricantes	  de	  adicionar	  sabores	  e	  aromas	  ao	  cigarro,	  como	  menta,	  cravo	  ou	  baunilha".	  Você	  concorda	  ou	  discorda?	  Totalmente	  ou	  em	  parte?	  
(ESTIMULADA	  E	  ÚNICA)	  
Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  /	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  

Pesquisa	  	  2011	  (universo	  Brasil):	   75% 66%



9	  

Total Heavy LightMédio

CONCORDA (Top two boxes) 76 70 72 69 77

Concorda totalmente 71 62 63 61 74

Concorda em parte 5 8 8 8 4

NÃO CONCORDA NEM DISCORDA 5 6 5 6 5

DISCORDA (Bottom two boxes) 19 24 24 25 18

Média (escala de 1 a 5) 4,1 3,9 3,9 3,9 4,2

 Total 
População

NÃO 
FUMANTE

FUMANTE 

Proibição de adicionar sabores e aromas aos cigarros 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) / (Em %) 

P.	  Eu	  vou	  ler	  uma	  proposta	  para	  reduzir	  o	  fumo	  entre	  os	  jovens	  e	  evitar	  a	  iniciação.	  Gostaria	  de	  saber	  se	  você	  concorda	  ou	  discorda	  de:	  "Proibir	  os	  
fabricantes	  de	  adicionar	  sabores	  e	  aromas	  ao	  cigarro,	  como	  menta,	  cravo	  ou	  baunilha".	  Você	  concorda	  ou	  discorda?	  Totalmente	  ou	  em	  parte?	  
(ESTIMULADA	  E	  ÚNICA)	  
Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  /	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  
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Mascu-
lino

Femi-
nino

16 a 17 
anos

18 a 24 
anos

25 a 34 
anos

35 a 44 
anos

45 a 59 
anos

60 
anos 

Funda- 
mental

Médio Supe- 
rior

Concorda (Top two boxes) 76 71 80 66 70 71 86 80 76 74 76 79

Não concorda nem discorda 5 6 4 7 5 7 2 5 5 6 5 4

Discorda (Bottom two boxes) 19 23 16 27 26 22 12 15 19 21 19 17

Média (escala de 1 a 5) 4,1 4,0 4,3 3,8 3,8 4,0 4,5 4,3 4,1 4,0 4,1 4,2

Base: Total da amostra 603 287 316 41 86 130 114 132 100 193 265 145

Escolaridade Sexo Idade
Total

População 

Proibição de adicionar sabores e aromas aos cigarros 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) / (Em %) 

P.	  Eu	  vou	  ler	  uma	  proposta	  para	  reduzir	  o	  fumo	  entre	  os	  jovens	  e	  evitar	  a	  iniciação.	  Gostaria	  de	  saber	  se	  você	  concorda	  ou	  discorda	  de:	  "Proibir	  os	  
fabricantes	  de	  adicionar	  sabores	  e	  aromas	  ao	  cigarro,	  como	  menta,	  cravo	  ou	  baunilha".	  Você	  concorda	  ou	  discorda?	  Totalmente	  ou	  em	  parte?	  
(ESTIMULADA	  E	  ÚNICA)	  
Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  /	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  

§  É interessante observar que na faixa etária entre 35 e 59 anos, onde a incidência de 
fumantes é mais expressiva, a aprovação a essa medida é maior. 	  
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População 

Até 2 
S.M.

Mais de 2 
a 5 S.M.

Mais de 5 
a 10 S.M.

Mais de 
10 S.M. PEA NÃO PEA

Concorda (Top two boxes) 76 73 77 79 76 78 71

Não concorda nem discorda 5 6 5 3 3 4 8

Discorda (Bottom two boxes) 19 21 18 18 22 18 21

Média (escala de 1 a 5) 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2 4,0

Base: Total da amostra 603 200 237 71 41 450 153

Ocupação principal
 

Renda familiar mensal
Total

Proibição de adicionar sabores e aromas aos cigarros 
(Estimulada e única – escala de 5 pontos) / (Em %) 

P.	  Eu	  vou	  ler	  uma	  proposta	  para	  reduzir	  o	  fumo	  entre	  os	  jovens	  e	  evitar	  a	  iniciação.	  Gostaria	  de	  saber	  se	  você	  concorda	  ou	  discorda	  de:	  "Proibir	  os	  
fabricantes	  de	  adicionar	  sabores	  e	  aromas	  ao	  cigarro,	  como	  menta,	  cravo	  ou	  baunilha".	  Você	  concorda	  ou	  discorda?	  Totalmente	  ou	  em	  parte?	  
(ESTIMULADA	  E	  ÚNICA)	  
Base:	  População	  16	  anos	  ou	  mais:	  604	  /	  Fumantes:	  127	  entrevistas	  
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2013	  (São	  Paulo)	   2011	  (Brasil)	  

CONCORDA	  (Top	  two	  boxes)	   76	   75	  

Não	  concorda	  nem	  discorda	   5	   5	  

DISCORDA	  (Bohom	  two	  boxes)	   19	   20	  
Base	   604	   2061	  

Margem	  de	  erro	   4	  p.p.	   2	  p.p.	  

Embora se tratando de públicos distintos, este resultado se mostra 
coerente com a pesquisa realizada em 2011 (universo Brasil), onde se 
verificou que três quartos da população brasileira concordam com a 
proibição. 

Conclusões 

A proibição da adição de sabores e aromas ao cigarro, para 
reduzir o consumo entre os jovens, é uma medida aprovada 

pela maioria da população paulistana. 




