
 

SBU - Contracting and Acquisitions 

STATEMENT OF WORK FOR 

CUSTOMER SERVICE TRAINING FOR THE 

FACILITY MANAGEMENT TEAM IN BRASILIA, BRAZIL 

  

I. GENERAL INFORMATION    

 

This Contract is intended to describe the basic requirements for a strategic Customer Service 

Training (CST) for the Facility Management Office – FAC, from the U.S. Embassy, located in 

Brasilia, Brazil. This training is to be tailored specifically for the situations and types of 

interactions experienced by the Facility Management team.  

 

II. WORK  REQUIREMENTS 

 

General Requirements: 

 

Training shall be performed at the U.S. Embassy.  The 82 FAC Team members will be divided in 

3 groups of 25-30 people and at least 1 (one) group must have a bilingual instructor. Training 

sessions will be held once a week from 1pm to 5 pm to. Each group will receive 16 hours of 

training. Any changes on this structure must be coordinated with FAC Training Responsible. The 

proposal must be presented in both languages: English and Portuguese. 

 

Work Requirements:   

 

A. Phase 1: The contractor must conduct internal surveys and interviews with the 82 FAC 

TEAM members to identify the team expectations, frustrations, worries, level of 

motivation and demotivation, objectives and challenges and how this affect/contribute to 

their work. The results should be used to create the class modules that specifically explore 

the themes from the surveys and interviews.  
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B. Phase2: Prepare a Strategic Customer Service Training (CST) for the whole team based on 

the results of Phase 1 and also consider language barriers, cultural differences, generational 

aspects, education level, and the office/client needs versus the employee/team needs. The 

CST must focus on Team motivation, have in mind the idea “knocking down the walls and 

building bridges”, client satisfaction, working with other internal groups, great team 

performance, and results achievement.  

 

C. Phase 3: Classes Execution – The Contractor must provide the training in 3 subsequent  

groups of 25-30 people, to take place at the U.S Embassy compound from 1pm to 5 pm 

during business days previously scheduled by the FAC training coordinator. At least one 

group must have a bilingual instructor. The Contractor must provide all materials for the 

groups; bring all presentations in a notebook that can be connected/transmitted to/by a 

TV/Data-Show (pen-drives/CDs are not authorized); inform all electronic devices and 

instructor credentials 4 days prior to the training date in order to have them all cleared and 

approved by the Embassy Security Office. 

 

D. U.S Embassy will provide the entire infrastructure: rooms, chairs, tables, Computer cables, 

TV/Data/show, flipcharts. All the costs related to any teaching material to be used during 

the classes must be included in the proposal;  

 

E. Due to the Embassy Information Security Protocols if internet access is necessary, this 

must be requested previously with the person responsible for the training. 

 

F. The contractor is entirely responsible for the payments of labor law dues, taxes and 

transportation of their instructor. 

 

 

III. ACCEPTANCE 

 

Acceptance of deliverable services shall be by a USG representative.   
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V.       PAYMENT  

 

Payment will be made integrally after the completion of each phase ( from phase 1 to 2; and after 

the conclusion of the Classes of each Groups 1-3)  within 30 working days after invoice is sent for 

payment by the contractor to Brasilia DBO.  

 

 
 

 

 
 

 



FAC Customer Service Training                                     Statement of Work 
Brasilia, Brasil 

Page 4 of 6  

 

SBU - Contracting and Acquisitions 

TRADUÇÃO 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO PARA 

O CURSO DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

BRASÍLIA, BRASIL 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Este Contrato de Compra Geral destina-se a identificar os requisitos básicos para execução de um 

treinamento estratégico em Atendimento ao Público para o Departamento de Gestão de 

Manutenção Predial – FAC, da Embaixada dos EUA, localizado em Brasília, Brasil. Este 

treinamento deve ser adaptado especificamente para as situações e tipos de interações vivenciados 

pela equipe do FAC.  

 

II. REQUISITOS DE TRABALHO 

 

Requisitos gerais: 

 

O treinamento deve ser realizado na Embaixada dos EUA. Os 82 membros da Equipe FAC serão 

divididos em 3 grupos de 25 a 30 pessoas e pelo menos 1 (um) grupo deverá ter um instrutor 

bilíngue. As sessões de treinamento serão realizadas uma vez por semana, das 13h às 17h. Cada 

grupo receberá 16 horas de treinamento. Quaisquer mudanças nessa estrutura devem ser 

coordenadas com o Responsável pelo Treinamento FAC. A proposta deve ser apresentada em 

ambas as línguas: inglês e português. 

 

 

 

Requisitos de trabalho: 

 

A.  Fase 1: A contratada deve realizar pesquisas internas e entrevistas com os 82 membros da 

equipe FAC para identificar as expectativas da equipe, frustrações, preocupações, nível de 
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motivação e desmotivação, objetivos e desafios e como isso afeta/contribui para o seu 

trabalho. Os resultados devem ser usados para criar os módulos de aula que exploram 

especificamente os temas das pesquisas e entrevistas. 

 

B. Fase 2: Preparar um Treinamento Estratégico de Atendimento ao Cliente (CST) para toda a 

equipe com base nos resultados da Fase 1 e considerando, também as barreiras de idioma, 

diferenças culturais, aspectos geracionais, nível de educação e as necessidades do 

escritório/cliente versus empregado/equipe. O CST deve se concentrar na motivação da 

equipe, ter em mente a idéia “derrubando muros e construindo pontes”, satisfação do 

cliente, trabalhar com outros grupos internos, grande desempenho da equipe e conquista de 

resultados. 

 

C. Fase 3: Execução das Aulas - O Contratado deve fornecer o treinamento em 3 grupos 

subsequentes de 25 a 30 pessoas, que serão realizados no complexo da Embaixada dos 

Estados Unidos das 13 às 17 horas, nos dias úteis previamente agendados pelo 

coordenador de treinamento da FAC. Pelo menos um grupo deve ter um instrutor bilíngue. 

O contratante deve fornecer todos os materiais para os grupos; trazer todas as 

apresentações em um notebook que possa ser conectado/transmitido para/por uma TV 

(pen-drives/CDs não são autorizados); informar todos os dispositivos eletrônicos e 

credenciais de instrutor 4 dias antes da data do treinamento, para que todos sejam liberados 

e aprovados pelo Departamento de Segurança da Embaixada. 

 

D. A Embaixada dos EUA fornecerá toda a infraestrutura: salas, cadeiras, mesas, cabos de 

computador, TV, flipcharts. Todo o custo relacionado ao material de apoio a ser utilizado 

durante as aulas deverá ser incluído no valor total da proposta.  

 

E. Devido aos Protocolos de Segurança da Informação da Embaixada, se o acesso à Internet 

for necessário, isso deve ser solicitado previamente à pessoa responsável pelo treinamento. 

 

F. O Contratado deve cumprir todas as leis locais em matéria de segurança no trabalho. O 

Contratado é responsável por fornecer todo o equipamento de proteção individual. 
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G. O contratado é inteiramente responsável pelos pagamentos das taxas trabalhistas, impostos 

e transporte de seu instrutor.  

 

 

III.  ACEITAÇÃO 

 

A aceitação de serviços entregues deve ser por representante da Embaixada dos EUA. O trabalho 

aceito deve ser garantido até a conclusão do treinamento 

 

V. PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito integralmente após a conclusão de cada fase ( das fases 1 à 2 e após a 

conclusão das aulas de cada Grupo de 1 à 3) dentro de até 30 dias úteis após o envio da fatura para 

pagamento pelo contratante para Brasília DBO. As instruções de envio serão fornecidas após a 

seleção da empresa.  


