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1 Este artigo foi extraído do texto original: SCHMEISER, H.; STÖRMER, T. ; WAGNER, J. Unisex insurance pricing: consumers’ perception 
and market implications. The Geneva Papers on Risk And Insurance – Issues and Practice, v. 39, n. 3, 2014. p. 322-350.

O principal fundamento 
para os prêmios e be-
nefícios dos seguros é a 

utilização de diferentes fatores de 
risco – estatisticamente provados 
– em cálculos atuariais aplicados 
a cada indivíduo. Ao basear sua 
sentença na Diretiva 2004/113/EC 
da União Europeia (a chamada 
“Diretiva de Gênero”), a Corte 
de Justiça Europeia decidiu, em 
1º de março de 2011, que ficaria 
proibida qualquer diferenciação 
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firmada com base no sexo do in-
divíduo, de modo que a igualda-
de de gênero fosse assegurada no 
âmbito da UE a partir de 21 de 
dezembro de 2012. A decisão de 
proscrever, definitivamente, o uso 
do critério de gênero nos cálculos 
atuariais para precificação indi-
vidual das coberturas pode ter 
importantes consequências para 
a indústria e os consumidores de 
seguros na União Europeia. Nes-
te pequeno texto, uma série de 

implicações são discutidas. Aqui 
serão descritos o possível com-
portamento do consumidor e as 
respostas das seguradoras, como 
também prováveis intervenções 
regulatórias. As implicações da 
proscrição definitiva com base 
na diferenciação de gênero são 
extensivas à indústria do seguro e 
podem ter um forte impacto eco-
nômico e jurídico na oferta e na 
precificação de produtos de segu-
ros individuais.
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REAÇÕES DO CONSUMIDOR  
E EFEITOS DA ANTISSELEÇÃO 
DE RISCOS 

Como resultado da proscrição 
com base na diferenciação de gê-
nero, as seguradoras e os segura-
dos terão acesso desigual à infor-
mação sobre as características de 
gênero, fato que poderá resultar 
em ainda mais efeitos de antissele-
ção, conforme descrito por Aker-
lof (1970). Mesmo se a caracterís-
tica de gênero dos consumidores 
for levada em consideração pela 
seguradora para a inteira carteira 
de segurados, os efeitos da antis-
seleção serão aumentados sempre 
que um grupo de segurados tiver 
que pagar um prêmio de risco 
elevado para um risco estatistica-
mente mais baixo. Isso poderá ter 
um impacto sobre a demanda para 
produtos de seguros, pelo menos 
para os mercados que apresentam 
inelasticidade de preços baixos. 
Na situação extrema de completa 
antisseleção, o grupo de segurados 
que subsidia os preços (segundo 
grupo) não mais contratará apó-
lices de seguros (a menos que se-
jam compulsórias ou cruciais; veja 
Thiery e Van Schoubroeck (2006)) 
e, dessa forma, mais cedo ou mais 
tarde, a carteira estará formada 
unicamente pelos membros do 
primeiro grupo, os quais possuem 
expectativa de sinistros mais alta. 
Por conseguinte, os preços serão 
ajustados e, finalmente, somente 
um único preço – aquele aplicável 
ao grupo de segurados mais caro 
– permanecerá. Além do mais, os 
subsídios cruzados entre grupos 
segurados de diferentes gêneros 
ficarão implícitos. A expectativa 
de sinistros mais elevada desse 
primeiro grupo será distribuída 

para todos os outros segurados do 
segundo grupo.

O declínio resultante da demanda 
de consumidores poderá levar a 
uma futura limitação na oferta do 
produto e a uma retirada por parte 
das seguradoras que competem no 
mercado de certas linhas de produ-
tos menos rentáveis. Uma vez aban-
donadas tais soluções de seguros, os 
produtos substitutos podem se tor-
nar atrativos. Algumas formas de 
autosseguro ou de fundos mútuos 
ou de investimentos para planos de 
aposentadoria podem passar a ser 
preferíveis. Em geral, a indústria 
do seguro poderá diminuir de ta-
manho juntamente com a qualida-
de de seus benefícios. Esses efeitos 
podem ser maiores no mercado de 
seguro de vida e de anuidades, uma 
vez que esse tipo de seguro não é 
obrigatório, diferentemente do se-
guro de automóvel, por exemplo 
(OXERA, 2011).

Por outro lado, em ramos de se-
guros obrigatórios (como o segu-
ro de automóvel) poderá ainda 
ocorrer a ação do risco moral, 
significando que a aceitação de 
riscos excessivos se torna uma 
possibilidade e que o nível médio 
da exposição do risco talvez che-
gue a aumentar.

Finalmente, é preciso registrar que 
a proscrição com base na diferen-
ciação de gênero poderá também 
causar reações positivas por parte 
dos consumidores. Por exemplo, 
eles podem vislumbrar a indústria 
do seguro como ética e socialmen-
te melhor ou mesmo mais amigá-
vel ao consumidor – em especial 
à luz do fato de que as diferenças 
efetivas de preço em função de gê-
nero não são bem aceitas. 

POSSÍVEIS REAÇÕES DA 
INDÚSTRIA DO SEGURO

Sob o ponto de vista da indústria 
seguradora, diversos novos de-
safios surgem em relação ao de-
senvolvimento de produtos e ao 
cálculo atuarial. Devido à preci-
ficação sem consideração do sexo 
do segurado, não é mais possível 
utilizar o gênero como critério de 
risco para a atribuição de preço 
individual de apólices. De acordo 
com as condições do parágrafo 17 
das Diretrizes para a Aplicação 
da Diretiva de Gênero, é permiti-
da “a utilização de fatores de ris-
co que possam estar relacionados 
com o gênero [...], desde que eles 
sejam fatores de risco reais em 
seu pleno direito”. Desse modo, 
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o cálculo de risco do dano não 
pode ocorrer somente no que 
diz respeito à carteira de seguro 
(incluindo a consideração do gê-
nero). Entretanto, o prêmio de-
finitivo representa somente uma 
tarifa heterogênea (a qual pode 
ser uma média ponderada que re-
flita a composição de gêneros na 
carteira segurada). Os resultados 
são a antisseleção por parte dos 
segurados e tarifas para produtos 
“híbridos” (GCAE, 2011). Em ra-
zão da utilização do critério de 
gênero não mais ser permitida, 
ocorrerá uma distorção do mer-
cado. Isso resultará em subsídio 
cruzado por parte dos segurados 
de baixa exposição de risco, em 
favor daqueles que representam 
riscos de maior exposição. 

Para obter uma correta pulveri-
zação de riscos em suas carteiras, 
as seguradoras podem conceder 
incentivos diretos maiores para 
consumidores-alvo específicos. 
A estratégia de comercialização 
poderá, então, incluir campa-
nhas de vendas para um gênero 
em particular (por exemplo, em 
revistas com maciço número de 
leitores de um determinado gê-
nero) e ofertas de produtos indi-
viduais destinados a um gênero 
específico (EC, 2012). Além disso, 
as seguradoras podem fazer uso 
crescente dos critérios de risco 
que estejam relacionados com 
o gênero se eles forem fatores 
de risco independentes, como a 
potência do motor do carro para 
o seguro automóvel (EC, 2012). 

As informações disponíveis dos 
consumidores serão cada vez 
mais analisadas, e os critérios de 
risco correlatos serão desenvol-
vidos sem a necessidade de uma 
referência direta ao gênero. Ade-
mais, a importância do uso de 
outros fatores de risco, indepen-
dentemente do critério de gêne-
ro, poderá aumentar. Assim, para 
o seguro de automóvel, poderão 
ser considerados fatores tais co-
mo o tempo de experiência do 
motorista segurado, as caracte-
rísticas de segurança do veículo 
e, talvez, num futuro próximo, o 
uso da tecnologia de rastreamen-
to de quem o dirige. Essas ações 
resultam na redução da antissele-
ção, visto que a precificação será 
baseada em diversos critérios de 
riscos (sem incluir o gênero), os 
quais podem ter como conse-
quência o mapeamento dos ris-
cos de modo mais preciso do que 
somente o uso atual do critério 
de gênero. Entretanto, devere-
mos ter em mente que mesmo 
que esse preço acabe por ser o 
mais justo, aquele fator, a saber, 
o gênero, ainda continuará sem 
utilização. Os custos de comer-
cialização, assim como as des-
pesas de administração e o prê-
mio de risco, poderão aumentar 
para as companhias de seguros 
(KOCHSKÄMPER, 2011).

Uma outra oportunidade para a 
seleção da carteira se dá por meio 
da alteração na comissão de ven-
das e de incentivos à equipe. Por 
exemplo, a instituição de comis-
sões mais altas àqueles que con-
seguirem clientes do gênero com 
risco de menor exposição. O re-
sultado dessa ação poderá ser uma 
exclusão deliberada de clientes em 
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tarifas específicas tais como no se-
guro social, em que a aceitação dos 
segurados não seja obrigatória sob 
a lei aplicável e, por conseguinte, 
um aumento do fenômeno de 
antisseleção (KOCHSKÄMPER, 
2011). A opção de cancelamento 
dos contratos em vigor acentua 
esse efeito. Os atuais segurados 
podem cancelar sua apólice antiga 
e contratar uma nova, com base 
na tarifa unissex, se esta lhes pa-
recer mais favorável, dependendo 
do ramo de seguro e do gênero de 
cada segurado. Particularmente, 
as apólices normalmente cancelá-
veis com aviso prévio podem sig-
nificar reações relativamente rá-
pidas (como no caso das apólices 
anuais para seguros de automóvel 
e saúde) e mudanças na composi-
ção da carteira da seguradora. Os 
corretores e seus correspondentes 
esquemas de comissionamento 
para a renovação de apólices po-
dem acelerar essa tendência. Con-
sequentemente, os custos extras de 
comercialização serão pagos pela 
substituição dos segurados até que 
um novo equilíbrio com o preço 
baseado na tarifa unissex seja fi-
nalmente estabelecido no merca-
do (KOCHSKÄMPER, 2011). Um 
aumento no nível de prêmio nas 
tarifas unissex poderia meramente 
amortecer esse efeito. O estudo de 
Oxera (2011), acima mencionado, 
prognostica que uma tarifa uni-
ficada para gênero resultaria em 
prêmios mais altos para um ou 
outro gênero, dependendo do ra-
mo de seguro. Por um lado, uma 
mulher de 40 anos poderia ter que 
pagar 30% a mais por seu seguro 
de vida enquanto uma mulher de 
20 anos teria que pagar 11% a mais 
por seu seguro de automóvel. Por 
outro lado, um homem de 50 anos 

poderia pagar 5% a menos por seu 
seguro de anuidade. 

Um mercado oligopólico, que 
não seja muito competitivo, pode 
resultar em preços médios mais 
altos devido aos acordos de parti-
lha. Em função da antisseleção, os 
prêmios com base na unificação 
dos gêneros podem ser mais altos 
do que as taxas ponderadas obti-
das previamente para os homens 
e para as mulheres. Em parte, isso 
se dá não só porque é mais difí-
cil calcular um critério de risco 
alternativo por meio da coleta e 
avaliação das informações con-
cernentes às circunstâncias sociais 
e econômicas de uma pessoa segu-
rada, mas também pelo fato de o 
prêmio de risco poder ser nivela-
do. Além do mais, esses fatores de 
risco podem mudar ao longo do 
tempo e, por conseguinte, podem 
indicar uma incerteza maior para 
as seguradoras. Também, no gru-
po de segurados elegido e men-
cionado acima poderá ser ob-
servado um “efeito redutor”, ao 
passo que, no grupo previamente 
em desvantagem, observar-se-á 
um “efeito agravador”. 

Os efeitos observados dependem, 
por exemplo, do valor do prêmio, 
das diferenças nos benefícios, da 
transparência do cálculo do prê-
mio para os segurados e, finalmen-
te, da luta que os consumidores 
empreendem para modificar as 
tarifas. É de se esperar que alguns 
consumidores contratem menos 
seguros devido aos prêmios mais 
elevados. Os segurados com perfil 
de risco menor do que a média po-
dem reclamar, e a exposição média 
do risco poderá aumentar em vir-
tude da antisseleção. Para dar co-
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prêmios mais 

altos para um 

ou outro gênero, 

dependendo do 

ramo de seguro.
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bertura à probabilidade da exposi-
ção média do risco e à incerteza, as 
seguradoras poderiam adotar um 
carregamento no prêmio ou au-
mentar sua margem de segurança. 

INTERVENÇÃO DO  
ÓRGÃO REGULADOR 

O cálculo do prêmio com base 
na unificação de gêneros exige 
grandes mudanças por parte das 
seguradoras. Pode-se esperar que 
um critério de risco alternativo 
ou uma combinação de critérios 
de risco tenha maior precedência, 
por exemplo, sobre “fatores de ris-
co que possam estar relacionados 
com o gênero, desde que eles sejam 
fatores de risco reais em seu pleno 
direito” tal como, no caso do segu-
ro automóvel, a potência do motor 
do carro (EC, 2012). Desse modo, 
a proibição do uso do critério de 
gênero único não resulta auto-
maticamente em neutralidade de 
gênero na precificação do seguro 
(ABI, 2010). Tais reações da indús-
tria de seguros podem resultar em 
mais intervenção do governo ou 
do órgão regulador na precificação 
e desenvolvimento de um produto 
de seguro. Por agora, de acordo 
com o parágrafo 18 das Diretrizes 
para a Aplicação da Diretiva de 
Gênero, o simples uso do critério 
de gênero é proibido (EC, 2012). 
Em novembro de 2000, o Conse-
lho da União Europeia aprovou a 
Diretiva 2000/78/EC, que estabe-
leceu um ordenamento geral para 
tratamento equânime no trabalho 
e ocupação, independentemente 
da idade da pessoa. Adicionalmen-
te, a Comissão Europeia decidiu, 
em julho de 2008, numa proposta 
de Diretiva apresentada ao Conse-

lho, implementar “o princípio de 
igualdade de tratamento entre as 
pessoas, independentemente de re-
ligião ou crença, deficiência, idade 
ou orientação sexual” fora do do-
mínio do emprego. A proscrição 
de outros critérios de diferencia-
ção, tais como a idade ou estado de 
saúde, pode vir a acontecer. Cada 
intervenção feita no mecanismo de 
precificação pode resultar em dis-
torções de mercado e prejudicar o 
princípio de contribuições e bene-
fícios (estatisticamente) justos. 
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