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Prezados Senhor: 

 

Examinamos o relatório da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde da Fundação 

Compesa de Previdência e Assistência - COMPESAPREV, que foi elaborado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Educacional Dataedu Eireli. no período compreendido entre o período 

compreendido entre as datas de 26 de março e 04 de abril de 2019.] 

 

Responsabilidade da entidade que executou a pesquisa de satisfação 

 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações 

contidas no relatório da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde da 

COMPESAPREV, assim como pela determinação da metodologia e dos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a execução dos procedimentos descritos no “Documento 

Técnico para a Realização da Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Planos de Saúde” e livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os procedimentos que foram utilizados 

na condução da pesquisa e sobre a adequação das informações contidas no relatório da pesquisa de 

satisfação de beneficiários de planos de saúde da COMPESAPREV, com base em nossa auditoria, 

conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 

o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 

o objetivo de obter segurança razoável de que os objetivos dos trabalhos sejam cumpridos de forma 

eficiente e satisfatória. 

 

Objetivos dos trabalhos 

O objetivo dos trabalhos é o de colher evidências que nos permita verificar se houve: a Aderência da 

pesquisa ao escopo do planejamento; b) Fidedignidade dos beneficiários selecionados para a 

entrevista; c) Fidedignidade das respostas; d) Fidedignidade do relatório da pesquisa. 

Informamos que não é nosso objetivo o de expressar opinião no tocante a metodologia da pesquisa, 

cuja a responsabilidade é do responsável técnico pela pesquisa (estatístico), portanto não emitimos 

nenhuma opinião com relação a metodologia que foi utilizada. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos procedimentos utilizados na condução das pesquisasse das informações e divulgações 

apresentados no relatório da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde da 

COMPESAPREV. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 

avaliação dos riscos acerca do não cumprimento dos procedimentos necessários para a realização da 



 

pesquisa de satisfação que possam provocar distorção relevante nas informações contidas neste 

relatório independentemente se causada por fraude ou erro. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração da 

pesquisa e adequada apresentação das informações contidas no relatório da pesquisa de satisfação de 

beneficiários de planos de saúde da COMPESAPREV, para planejar os procedimentos de auditoria 

que são apropriados nas circunstâncias, para a execução dos trabalhos. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas utilizadas feitas pela 

administração e as diretrizes descritas no “Documento Técnico para a Realização da Pesquisa de 

Satisfação de Beneficiários de Planos de Saúde” 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 

  

Opinião sobre os procedimentos e o relatório da pesquisa de satisfação de beneficiários de 

planos de saúde da COMPESAPREV 

Em nossa opinião, os procedimentos utilizados na condução da pesquisa foram cumpridos de forma 

satisfatória e que o relatório da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde da 

COMPESAPREV, está apresentado adequadamente, com relação as disposições do “Documento 

Técnico para a Realização da Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Planos de Saúde”. 

Não observamos na condução dos trabalhos nenhum indicativo de que houve fraude na realização da 

pesquisa ou erro relevante independentemente se causada por ou erro intencional ou não. 

 

São Paulo, 18 de abril de 2019. 

 
Sergio Luiz de Mello Junior 
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CRC sob o nº 2SP017483/O-1 

 


