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IBEFAC é uma entidade sediada 
no Reino Unido com 
colaboradores e parcerias com 
órgãos de classe e instituições de 
ensino em todo o mundo. 

A  IBEFAC promove diferentes 
certificações e desenvolve 
materiais técnicos de alta 
qualidade nas áreas de finanças, 
contabilidade e idiomas 
estrangeiros.

Entidade com um dos maiores 
catálogo de livros técnicos de 
IFRS no mundo.

O grande network de colaboradores no mundo 
oferece uma oportunidade de compartilhar 
experiências sobre vários assuntos de interesse 
dos membros da IBEFAC. 

Certificações em 7 idiomas e 6 segmentos de 
atuação para profissionais e alunos em todo o 
mundo.

Material técnico de finanças e contábil

Material de auto estudo e atualizações. 
 Ajudando contadores desenvolver novos 
negócios. 
 Atualização técnica. 
 Professores.
 Instituição de ensino   / currículo.



Especialização e áreas de atuação de 
IFRS, CPC  e NBC 

Grandes oportunidades no mercado Brasileiro:

Trabalhos para IFRS/ CPC  completo. 
Trabalhos para IFRS / CPC  para PME. 
Trabalhos de conversão de balanço para instituições.
Trabalhos de diagnósticos. 

Trabalhos em segmentos específicos:
- Instrumentos financeiros 
- Seguradoras
- Ativos biológicos
- Varejo / Bens de consumo
- Mineração e óleo
- Construção e atividades e 

investimentos imobiliários
- Licitação

Trabalhos em áreas especificas:
- Reconhecimento de receitas 
- Leasing / Arrendamento mercantil 
- Contingências 
- Provisão para Devedores Duvidosos       
(PDD / PECLD)
- Consolidação de balanço
- Impostos
- Novos IFRS / CPC
- Varias outros



Estratégia para consultorias e 
diagnósticos 



Cálculos dos 
ajustes em IFRS 

$$$$$

Manutenção 
do IFRS

$$$$$

Preparação das 
DFs em IFRS 

$$$$$

Diagnostico 
IFRS  

$$$$$

Áreas
Especializadas contabilidade  

IFRS

Automação / 
Sistemas em  

IFRS

$$$$$



Serviços em contabilidade 

• Preços fixos.

• Baixa rentabilidade

• Muitos concorrentes.

• Difícil captar clientes.

Vantagens na prestação de Serviços em IFRS

Serviços de IFRS 

• Diferencial no mercado.

• Preços mais levados.

• Reconhecimento de clientes.

• Facilidade na captação de novos 
clientes.

• Abrangência maior ao mercado.



Como me tornar um Especialista, um Consultor 
em IFRS e Finanças ? 



Manual de Aplicação das IFRS 
600 páginas 

As 10 primeiras compras vão ganhar este livro:

Certificação Internacional em IFRS –
IBEFAC 

OU

www.sindcontsp.org.br - Tel: (11) 3224-5100

http://www.sindcontsp.org.br/


 Quanto mais cedo começar mais chances de 
obter o reconhecimento do mercado. 

 Carência = Alto demanda de profissionais 
Especialista. 

 Desemprego alto por falta de qualificação.

 Ótimas oportunidades como funcionários ou 
prestadores de serviços. 

 Sucesso e bem estar para você e sua família. 

 Escolher onde trabalhar e o que fazer. 

 Se sentir valorizado. 

ESPECIALISTA  em IFRS e Finanças 



• Obrigado

nabil.mourad@iacafmglobal.com

facebook.com/profnabilmourad

mailto:nabil.mourad@iacafmglobal.com

