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DEBATES DA FEBRACAN SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE
PROGRAMAS DE ADEQUAÇÃO À LGPD COM AS SINGULARES

Assunto longamente debatido nos boletins do ano de 2020, a adequação das
cooperativas médicas à LGPD será um dos principais focos do nosso programa de
compliance e da Diretoria da FEBRACAN para o ano de 2021.

O tema, conforme já demonstrado nas últimas edições dos boletins no ano
passado, gera inúmeros riscos para as cooperativas médicas, as quais lidam diretamente
com dados sensíveis (conforme previsão do art. 5, II da LGDP). A título de exemplo,
podemos citar o risco de vazamento de dados, de responsabilização civil e administrativa,
riscos contratuais, além de operacionais e reputacionais.

Ocorre que, como a proteção de dados é um assunto que somente ganhou relevo
nos últimos anos (principalmente com o advento da GDPR e da LGPD), as políticas de
boas-práticas e de governança de dados ainda são muito incipientes e com pouca
padronização técnica. Noutras palavras: ainda inexiste uma metodologia para governança
de dados, somente várias tentativas criativas de adequação às diretrizes da lei, postas pelo
art. 50 da LGPD.

Pensando nesta incipiência, a Diretoria da FEBRACAN está desenvolvendo
uma série de debates com as singulares, com o fim de estimular a troca de
experiência dos padrões de governança que vem sendo por elas implementadas.

Tal projeto possui tanto a visão de incentivar o aprimoramento dos programas
adotados pelas cooperativas, quanto de incentivar àquelas que, porventura, ainda não
implementaram.

O projeto já foi levado a duas singulares que demonstraram interesse inicial em
realizar este debate: COOPANEST/PE e COOPANEST/RN. Ambas as reuniões foram
extremamente produtivas, com troca de ideias extremamente construtivas entre a
Diretoria da FEBRACAN e as singulares.

Por tal razão, não deixe de agendar o debate da FEBRACAN com a singular
que participa. Com esta troca de experiência, todos sairemos ganhando.

Um forte abraço!

