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São Paulo, 24 de abril de 2.019 

A DANIEL HIRAYAMA ME, CNPJ 21.061.768.0001-45, declara que o estatístico Daniel Hirayama, 
responsável pela AUDITORIA da Pesquisa de Satisfação da operadora CAFAZ SAÚDE cumpre os 
requisitos de independência da auditoria da Pesquisa de Satisfação de Beneficiário, em quaisquer 
das seguintes situações: 

a) Participação acionária, direta ou indireta, de membro responsável pela auditoria independente 
na operadora ou em alguma de suas controladas, coligadas ou equiparadas à coligada; 

b) Existência de vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta sem limites de 
grau, em linha colateral até O 32 grau ou por afinidade até O 2º grau, entre membro responsável 
pela execução da auditoria independente efetuada e a operadora ou em alguma de suas 
controladas, coligadas ou equiparadas à coligada; e aos administradores, acionista controlador, 
sócios ou alta gerência; ou ao responsável técnico pela elaboração da pesquisa, responsável pela 

aplicação da pesquisa e pelo relatório dos resultados da pesquisa; 

e) Existência de membro responsável pela auditoria independente que possua ou que tenha 

mantido, nos últimos 2 (dois) anos, relação de trabalho, direta ou indireta, como empregado, 

administrador ou colaborador assalariado da operadora ou em alguma de suas controladas, 

coligadas ou equiparadas à coligada; 

d) Caso a empresa de auditoria independente seja controlada, coligada ou equiparada à coligada 

de uma outra pessoa jurídica, esta não poderá se enquadrar em nenhuma das situações descritas 

nos itens anteriores, o que ensejaria vedação da contratação e manutenção como auditoria 

independente. 

Ratificamos que não existe conflito de interesses, seja no momento da contratação, seja durante 

todo o tempo de prestação de seus serviços, de acordo com os requisitos de independência 

estabelecidos no Documento Técnico da ANS para a realização da Pesquisa de Satisfação de 

Beneficiários de Plano de Saúde nos incisos de (a) a (d) do item 4.1 

DANIEL HIRAYAMA ME 

21.061.768/0001-45 


