
 
Checklist para Cinco Estrelas Diamante 

 

As empresas se inscrevem e participam do processo de Cinco Estrelas com um dia de visita. Além da 

avaliação normal, as candidatas necessitam atender os pré-requisitos para avançar na avaliação. Após o 

cumprimento dos pré-requisitos, os avaliadores irão avaliar as questões do checklist. Depois da visita, os 

próprios avaliadores se reúnem para compor uma banca e decidir quais serão reconhecidas, avaliando a 

régua (média do atendimento dos itens). Serão reconhecidas as candidatas que estiverem no mesmo nível. 

As empresas que ficarem muito abaixo da curva, não serão reconhecidas como Diamante. É importante 

reforçar que o que vai definir quais candidatas serão reconhecidas será a análise comparativa dos itens de 

avalição entre as participantes. Desta forma, mesmo não atendendo todos os itens de avalição, a candidata 

poderá ser reconhecida ou mesmo atendendo todos os itens de avaliação a candidata pode não ser 

reconhecida por ficar abaixo da média de avaliação das demais. Essa definição só será divulgada no final do 

ciclo. 

Pré-requisitos: 

 Ter sido premiada como Cinco Estrelas Manutenção no ano anterior; 

 Alcançar 85% da pontuação;  

 Ter no mínimo uma prática em cada critério que tenha continuidade e aprendizado;  

 Ter o Planejamento Estratégico com continuidade e aprendizado. 

Critérios de Avaliação: 

 Resultados: ter no mínimo cinco indicadores que apresentem melhoria e ou desempenho igual ou 

superior ao referencial comparativo. 

 Demonstrar sustentabilidade financeira; apresentar resultado positivo acima de 20%, ter reserva 

financeira proporcional ao risco do negócio (no mínimo três meses do custo da folha de reserva), 

ter o índice de inadimplência abaixo de 5% e apresentar evidências de análise crítica de 

rentabilidade dos clientes. (considerar o ano de 2021 e o primeiro semestre de 2022) 

 Demonstrar a satisfação e fidelização dos clientes; (Índice de satisfação dos cientes acima de 90% 

e crescimento da carteira de clientes com melhoria ou desempenho igual ou superior ao 

comparativo). (considerar o ano de 2021 e o primeiro semestre de 2022) 

 Demonstrar satisfação e retenção da equipe: ter índice de satisfação acima de 85% e oferecer um 

Plano de Benefícios e ações que visam reter a equipe. (considerar o ano de 2021) 

 Apresentar bom desempenho no cumprimento dos prazos do DP, Fiscal e Contabilidade: entrega 

dos balancetes até o final do mês subsequente acima de 85%, entrega das obrigações fiscais acima 

de 85% com dois dias antes do prazo legal, entrega das obrigações do DP acima de 85% dois dias 

antes do prazo legal. (considerar o ano de 2021 e o primeiro semestre de 2022) 

 Ter evidências dos diretores e cargos de liderança desenvolvendo cursos de gestão: Evidenciar 

cursos na área da gestão que foram feitos pela Direção e Demais lideranças no último ano, 

conforme necessidades das pessoas. 

 Inovação: apresentar evidências de melhorias e inovações que geraram resultados, implantadas 

nos últimos três anos. 

 

 


