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01. Objetivo e Metodologia
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OBJETIVO

TÉCNICA

ABRANGÊNCIA

DATA DO CAMPO

UNIVERSO

Este estudo tem por objetivo medir o grau de conhecimento da população brasileira sobre as opções de produtos alternativos
para adultos fumantes, como também verificar a aceitação sobre a comercialização desses tipos de produtos.

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.
As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado, com cerca de 10 minutos de duração.
A checagem cobriu, no mínimo, 20% do material de cada entrevistador.

Pesquisa Nacional.

O campo foi realizado entre os dias 17 e 23 de julho de 2018.

População brasileira com 18 anos ou mais, pertencente a todas as classes econômicas¹.
(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.

01. Objetivo e Metodologia
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Foram realizadas 1982 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 129 municípios. A margem de erro máxima para o total da
amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.
O desenho amostral foi elaborado com base em informações do PNAD 2016 (Fonte IBGE), e contempla os seguintes estágios:
- Estratificação por Unidade Federativa e porte dos municípios;

AMOSTRA
AMOSTRA

- Sorteio dos municípios,

- Sorteio do ponto onde foi realizada a pesquisa,
- Seleção do entrevistado por meio de cotas de sexo e idade.
Para leitura do total da amostra os dados foram ponderados de acordo com os pesos dos municípios brasileiros, também houve
ajuste da classificação econômica nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste conforme os dados da ABEP, e acerto das variáveis sexo e
idade nessas regiões com base nos dados do PNAD 2016, de forma a representar o universo estudado.

CONTROLE DE
QUALIDADE

A checagem foi pessoal (in loco) e também telefônica (posterior à coleta de dados), cobrindo no mínimo 20% do material de
cada pesquisador.
Todos os questionários e a base de dados para processamento são submetidos a uma análise de consistência entre as
respostas.

Perfil da Amostra

02. PERFIL DA AMOSTRA – POPULAÇÃO BRASILEIRA
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A amostra deste estudo reflete a população brasileira com 18 anos ou mais, perfil que pode ser resumido como segue:
 Mulheres são pouco mais da metade, média etária é de 43 anos, escolaridade Média e Fundamental são predominantes,
assim como os economicamente ativos, e cerca de metade da população pertence à classe C.

43

48

52

Masculino

Feminino

3

38%

Ens. Médio

42%

Ens. Superior

20%

R$ 3.100,00¹
RENDA FAMILIAR MENSAL
(Em média)

28

20

29

ANOS
(Em média)

Ens. Fundamental

72

47

72%

8% CO
SE

44%

POSSUI FILHOS

Classe A

Classe B

Classe C

Classe DE

PEA²

NÃO PEA

19% Assalariado registrado
15% Free lance/ Bico

EM MÉDIA

(¹) Salário mínimo (2018): R$954,00 // (²) PEA – Pessoa Economicamente Ativa
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas

3

FILHOS

41% CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
59% INTERIOR

13

Fumantes no
Brasil

03. FUMANTES NO BRASIL
(Espontânea e única, em %)
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População

Fumantes

Cerca de um quinto da população brasileira adulta declara fumar cigarros (17%).
• 16% dizem fumar até um maço de cigarros por dia
• A média declarada é de 13 cigarros por dia.

Quantidade de cigarros...
11% Menos de 1 maço por dia

Quem são...

17
83

(Em média)

4% Um maço por dia
(20 cigarros por dia)

1% De 1 a 2 maços por dia
(21 a 40 cigarros por dia)

 52%

(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P1. Você fuma cigarros? (SE SIM) Quantos cigarros você fuma por dia?

C (48%)

79% Trabalha (PEA)
 20% Free lance/ Bico
 19% Assalariados registrados
Renda
Familiar
Mensal
(R$):

Não fuma cigarros

ensino fundamental

 Classe

Corresponde à aproximadamente,
26,4 milhões de brasileiros

Sim, fuma cigarros

42 Anos

56%

(1 a 19 cigarros por dia)

3.000,00

 Maior presença no Sudeste (

73%
Têm
Filhos

52%),

e no interior (55%)
 Convive com fumantes (68%)
Base: Entrevistados fumantes: 340 entrevistas

03. FUMANTES NO BRASIL
(Espontânea e única, em %)
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Se convive com pessoas que fumam
População

43
Aproximadamente seis em cada dez brasileiros convive com
fumantes.  Destaque entre os homens, as idades entre 18 e 59
anos e os fumantes.

57

Corresponde à aproximadamente,
88 milhões de brasileiros

Convivência com fumantes

Sim, convive diariamente com amigos e parentes fumantes
Não convive diariamente com amigos e parentes fumantes

Fumantes

Não fumantes

68%

55%

340 entrevistas
(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P2. Pensando nas pessoas próximas a você, como família, amigos e colegas com quem você convive diariamente, alguma delas fuma cigarros?

1642 entrevistas

03. FUMANTES NO BRASIL
(Espontânea e múltipla, em %)

18

Conhecimento espontâneo sobre produto com
potencial de ser menos prejudicial que o cigarro
Bebida alcoólica

4

Maconha/ droga/ crack/ cannabis

3

Alimento

2

Cigarro eletrônico

1

Narguile

1

Adesivo/ adesivo de nicotina

1

Remédio/ para parar de fumar

1

Fumo de corda/ natural

1

Não fumar/ parar de fumar

1

Não sabe

População

> Não convivem com fumantes
> Homens
> Fumantes
> Quem convive com fumantes

Grande parcela dos brasileiros não conhece nenhum produto
que tenha potencial de ser menos prejudicial que o cigarro
(87%), sendo que 65% acham que não há nenhum e 22%
mencionaram não saber da existência de produto com essas
características.
Com percentuais pouco expressivos, itens como bebida
alcoólica e as drogas são mencionados espontaneamente como
produtos menos prejudiciais que o cigarro, por 4% e 3% da
população, respectivamente.
22
87%

Nenhum/ não tem

65

> Mulheres

(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P3. Você conhece algum produto que tem o potencial de ser menos prejudicial para os fumantes do que o cigarro? (SE SIM) Quais são esses produtos?

20

Produtos de
Potencial Risco
Reduzido

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Espontânea e múltipla, em %)

21

Conhecimento espontâneo sobre produtos de risco reduzido

População

Estão sendo desenvolvidos novos produtos alternativos para adultos fumantes, considerados potencialmente menos prejudiciais para
a saúde do que o cigarro convencional, porque não queimam o tabaco e não geram fumaça.

Cigarro eletrônico

12

Menções a outras categorias de produtos

8

(Adesivos de nicotina, remédios, narguilé)

Tabaco aquecido

Não sabe/ Não lembra
Nunca ouviu falar em produtos de risco
reduzido

1

7

> Homens
> Classe A/B
> Ens. Superior
> Região Metropolitana
> Fumantes
> Convivem com fumantes

Mesmo após estímulo de texto explicativo sobre produtos alternativos
para os fumantes, três quartos dos brasileiros declararam nunca ter
ouvido falar em produtos de risco reduzido (75%).

Espontaneamente 12% da população mencionou o cigarro eletrônico
como um produto de risco reduzido. Já, o tabaco aquecido foi
lembrado por 1% da população (aproximadamente 1 milhão de
brasileiros).
75

> Mulheres
> Classe C e D/E
> Ens. Fundamental e Médio
> Interior
> Não fumantes
> Não convivem com fumantes

(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P4. Você já ouviu falar de novos produtos de risco reduzido para os adultos fumantes? (SE SIM) E, quais são os produtos de risco reduzido para os adultos fumantes que você ouviu
falar?

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Espontânea e única, em %)
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Aproximadamente 80%, tanto dos fumantes quanto dos não fumantes, declararam que trocariam o cigarro ou indicariam para
algum amigo ou familiar fumante uma opção menos prejudicial do que o cigarro.

Se trocaria o cigarro por um opção
menos prejudicial

Se indicaria uma opção menos prejudicial
para algum amigo/ parente fumante

População fumante

18

População não fumante

22

78

82
Sim, trocaria

Não trocaria

Sim, indicaria

Não indicaria

Base: Fumantes – 340 // Não fumantes – 1642 entrevistas
P5. Você estaria aberto a trocar o seu cigarro convencional por uma opção que pode ser menos prejudicial, ou seja, que poderia reduzir o dano na sua saúde? // P6. Se existisse um
produto que fosse menos prejudicial, ou seja, que poderia reduzir o dano para a saúde do fumante, você indicaria para um amigo ou familiar que fuma?

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Espontânea e única, em %)
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Se produtos de tabaco sem fumaça substituiriam o cigarro

Sim

53

Não

41

População

> Homens
> Fumantes
> Quem convive com fumantes

Um pouco mais da metade dos brasileiros acreditam
que produtos de tabaco sem fumaça poderiam
substituir os cigarros convencionais (53%). No entanto,
nota-se que 47% da população tem uma opinião mais
cética com relação a essa ideia.

47%
Não sabe

7

Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P7. E, você acredita que produtos menos prejudiciais para a saúde dos adultos fumantes, como os produtos de tabaco sem fumaça, poderiam substituir os cigarros convencionais?

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Estimulada e única, em %)

População

27

Favorável ou contra a ideia de que os fumantes tenham acesso
aos produtos de risco reduzido

Cerca de oito em cada dez brasileiros são favoráveis à ideia de que o governo deveria permitir que os fumantes tenham acesso a
produtos de risco reduzido.  O percentual de brasileiros favoráveis à ideia é um pouco maior entre os fumantes e os que
convivem com fumantes.

55

79

19

%

%

24

6

13

Totalmente favorável à permissão do
consumo de produtos alternativos

2

Parcialmente favorável
Parcialmente contra

Média
3,2

Totalmente contra a permissão do
consumo de produtos alternativos
NÃO SABE

Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P8. Sabemos que o ideal é que o fumante pare de fumar. Para aquelas pessoas que não querem ou não conseguem parar de fumar, você acha que o governo deveria permitir que
eles tivessem acesso a produtos que oferecessem menor risco para a saúde dessa pessoa? Você é favorável ou contra a ideia? (APÓS PRIMEIRA RESPOSTA QUESTIONE) Totalmente
ou em parte?

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Estimulada e única, em %)

População

29

Favorável ou contra a ideia que as empresas de tabaco possam
desenvolver e comercializar esse tipo de produto

73% dos brasileiros são favoráveis à ideia de que as empresas tenham a permissão para desenvolver e comercializar produtos
que ofereçam menor risco para o fumante.  Destaque entre os mais jovens (18 a 24 anos), escolaridade média e superior, além
dos fumantes e os que convivem com fumantes.

54

73

26

%

%

19

6

Totalmente favorável ao
desenvolvimento e comercialização
Parcialmente favorável

20

1

> Ens. Fundamental

Parcialmente contra
Totalmente contra o
desenvolvimento e comercialização
NÃO SABE

Média
3,1
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P9. Agora, de acordo com este cartão, você acha que as empresas de tabaco deveriam ter a permissão para desenvolver e vender produtos que ofereçam menor risco para a saúde
dos fumantes? Você é favorável ou contra a essa ideia? (APÓS PRIMEIRA RESPOSTA QUESTIONE) Totalmente ou em parte?

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Estimulada e única, em %)

31

Opinião sobre a ideia...

População

“Imagine que todos os fumantes do Brasil, que não querem ou não conseguem parar de fumar, parassem de consumir cigarros e
mudassem para alternativas que representassem menor risco para sua saúde, como o cigarro eletrônico ou produtos de tabaco
aquecido”.

Apoiaria

61

Não apoiaria essa ideia

Não sabe se apoiaria ou
não

34

5

> Homens
> 18 a 44 anos
> Ens. Médio e Superior
> Fumantes
> Quem convive com fumantes

Cerca de 60% da população brasileira declarou apoiar a
ideia de que os fumantes passassem a consumir
produtos alternativos, como cigarro eletrônico ou
produtos de tabaco aquecido como forma de reduzir o
risco para sua saúde (61%).

Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P10. Gostaria de saber a sua opinião sobre uma ideia que eu vou te apresentar: “Imagine que todos os fumantes do Brasil, que não querem ou não conseguem parar de fumar,
parassem de consumir cigarros e mudassem para alternativas que representassem menor risco para sua saúde, como o cigarro eletrônico ou produtos de tabaco aquecido”.
Você:__________

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Estimulada e única, em %)

Fumantes

33

Motivos que o fariam trocar o cigarro convencional por
opções menos prejudiciais

Ter mais qualidade de
vida

29

Ter menos problemas
de saúde

13

Menos cheiro de cigarro
em mim

12

Ajudaria a reduzir o
consumo do cigarro

12

1º lugar

81

34

Incomodar menos a
família e amigos com o
cheiro e etc.

1º + 2º + 3º lugares

76

48

Ter qualidade de vida (81%) e menos
problemas de saúde (76%) são os principais
motivos que justificariam a troca do cigarro
convencional por uma opção menos
prejudicial.

45

39

Base: Entrevistados fumantes – 340 entrevistas
P11. De acordo com este cartão, gostaria de saber quais motivos fariam você trocar o cigarro convencional por uma opção de produto potencialmente menos prejudicial, em
primeiro lugar? E em segundo lugar? E em terceiro lugar?

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Espontânea e única, em %)

35

Conhecimento sobre a proibição da comercialização do cigarro
eletrônico e de produtos de tabaco aquecido no Brasil

Maior parcela da população brasileira adulta declarou
não saber sobre a proibição da comercialização de
cigarro eletrônico e produtos de tabaco aquecido (72%).
 Destaque entre os com maior nível de escolaridade e
classe.

72

28

Corresponde à aproximadamente,
43,1 milhões de brasileiros

Sim, sabia da proibição

Não sabia da proibição

(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P12. Você sabia que a comercialização do cigarro eletrônico e de produtos de tabaco aquecido são proibidos no Brasil?

População

04. PRODUTOS DE POTENCIAL RISCO REDUZIDO
(Estimulada e única, em %)

37

Opinião sobre a possibilidade dos brasileiros poderem comprar
produtos com menor risco para a saúde do fumante
67% da população é favorável à ideia de que os fumantes brasileiros deveriam poder comprar produtos sem fumaça que ofereçam
menor risco para a saúde.  Percentual que se destaca entre os homens, os mais jovens (18 a 44 anos), os com maior escolaridade,
com maior poder aquisitivo, além dos fumantes e dos que convivem com fumantes.

40

67

22

%

%

28

11

16

Com certeza deveriam ter essa opção
Deveriam ter essa opção

6
Não sei se deveriam ter essa opção ou não

> Não fumantes
> Não convive com fumantes

Média
3,8

Não deveriam ter essa opção
Com certeza não deveriam ter essa opção

(¹) População, 18 anos ou mais, PNAD (2016 ) - Estimativa 2017: 154.473.993 habitantes.
Base: Total da amostra – 1982 entrevistas
P13. Hoje, como você sabe, ainda existe um número grande de pessoas que fumam cigarros no Brasil. Em outros países já existem opções de produtos sem fumaça, que tem um
potencial de risco menor para a saúde do fumante. De acordo com este cartão, o quanto você acha que os fumantes brasileiros também deveriam ter a opção de poder comprar
esse tipo de produto sem fumaça com menor risco para a saúde?

39

Principais
Considerações

05. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
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 Os brasileiros com 18 anos ou mais têm perfil mais feminino (52%) e maior parcela está na faixa etária de 25 a 59 anos.  Média,
43 anos.
 Cerca de metade pertence à classe C (47%) e a renda média familiar mensal fica em torno dos R$3.100,00. Vale notar que a grande
maioria possui ensino médio (42%) ou fundamental (38%).
 72% são economicamente ativos, com destaque para assalariados registrados, 19% e free lance, 15%.

17%

DOS BRASILEIROS SE
DECLARA FUMANTE

• 56% são homens
• Média etária de 42 anos

• 52% possuem ensino fundamental e 35%,
médio (menor presença de nível superior)

• 48% pertencem à classe C e 34%, classe D/E e
renda média familiar de aproximadamente

R$3.000,00

• 79% são economicamente ativos, com
destaque para free-lance (20%) e os assalariados
registrados (19%)

Esse segmento tem um perfil mais masculino e ligeiramente menos escolarizado, que a população em geral. Também apresentam

participação um pouco maior no mercado informal de trabalho, como free lance.

05. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
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 Grande parcela da população brasileira convive com amigos ou parentes fumantes (57%).  Destaque para os homens, 18 a 59
anos e para os próprios fumantes.
 Quando questionados sobre possíveis produtos com potencial de serem menos prejudiciais para os fumantes do que o cigarro,

grande parcela dos brasileiros mencionou não haver nenhum produto (65%) ou não soube dizer um produto (22%), totalizando
87% da população. Entre os produtos mencionados espontaneamente estavam bebidas alcoólicas (4%) e drogas (3%).

17%
dos brasileiros
fumam.

57%

13

CIGARROS POR DIA
(Média)
POSSUI AMIGO/
FAMILIAR FUMANTE

05. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
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 Após breve explicação sobre os produtos alternativos para fumantes, cerca de 12% dos brasileiros relacionaram esses produtos aos
cigarros eletrônicos e 1% aos produtos de tabaco aquecido. Vale observar que três quartos da população declaram nunca ter
ouvido falar nesses produtos.
 Tanto os fumantes trocariam (82%) quanto os não fumantes indicariam (78%) a troca do cigarro convencional por uma opção
menos prejudicial.
 No entanto, quando questionados sobre a possibilidade dos produtos menos prejudiciais substituírem os cigarros convencionais, há
certo equilíbrio nas opiniões: 53% declaram que sim, que existe essa possibilidade, e 47% declaram não (41%) ou ficam em dúvida
(7%).
 Corroborando as informações acima, 61% dos brasileiros mencionam que apoiariam a ideia de que os fumantes substituíssem o
cigarro por produtos de menor risco.  Destaque entre os homens, os com idade entre 18 a 44 anos, os mais escolarizados, os
fumantes e os que convivem com fumantes.
 Além disso, 79% são favoráveis à ideia de que o governo deveria permitir que os fumantes tivessem acesso aos
produtos de menor risco, e 73% apoiam a ideia de que as empresas da indústria deveriam ter a permissão para

desenvolver e comercializar este tipo de produto.
 Do ponto de vista dos fumantes, os principais motivos que os levariam a trocar o cigarro por novos produtos seriam
melhorar sua qualidade de vida (81%) e reduzir os problemas de saúde (76%).

05. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
43

 Cerca de sete em cada dez brasileiros não sabiam que o cigarro eletrônico e os produtos de tabaco aquecido eram proibidos no
Brasil.  Principalmente os com maior nível de escolaridade e poder econômico.
 Maior parcela da população é a favor de que os fumantes brasileiros, assim como os fumantes de outros países, tenham a
possibilidade de comprar produtos sem fumaça com menor risco para a saúde.  Percentual que se destaca entre os homens, entre

as idades de 18 a 44 anos, os mais escolarizados, os com maior poder de compra, os fumantes e os que convivem com fumantes.
Em resumo...
 Os produtos alternativos, vendidos em outros países como potencialmente menos prejudiciais para os adultos fumantes, são

praticamente desconhecidos pela população brasileira, sendo tampouco conhecida a proibição de comercializá-los. Diante das
descrições apresentadas na pesquisa, os brasileiros manifestam posição favorável com relação às ideias de que o fumante deveria
ter acesso a essas opções alternativas ao cigarro, com menor risco para sua saúde  de modo geral, os homens, os mais
escolarizados, os com maior poder aquisitivo, os fumante e os que convivem com fumantes são mais abertos a existência desse tipo
de produtos.
 Embora haja certo ceticismo sobre a substituição do cigarro convencional por esses tipos de produtos, a maioria tende a ser
favorável à sua comercialização no país e tendem a apoiar que eles possam substituir o cigarro no caso de pessoas que não
conseguem deixar o vício.

44
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