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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.



Agenda

 CPC, NBC e IFRS 

 Novidades que vão afetar a contabilidade

 Lei 12.973 / receitas 

 Reconhecimento de receita 

 Leasing 

 Aprimorando a montagem da DF.

 Profissional ou consultor altamente capacitado 

 Transformar os desafios em oportunidades 

 Finanças vs Contabilidade  

 Instrumentos financeiros 

 Especialização o sucesso  para o contador.

 Certificação internacional  Treinamentos de alta performance 

www.institutoexpertus.com.br





Evolução 
contábil 

Novo perfil 
do contador  

Falta no 
mercado  

Constante 
mudança   

Necessidade de especialista    





O que é uma empresa de pequeno e médio porte no Brasil ? 

i) companhias abertas – CVM

ii) sociedades de grande porte, Lei nº. 
11.638/07 - Receita  R$300 M ou 
Ativos  R$240 M, igual ou superior

iii) as sociedades reguladas pelo 
Banco Central do Brasil, Susep, ANS, 
ANEEL, ANATEL, e outros órgãos 
reguladores.

iv) subsidiárias de países que já 
adoram o IFRS (Necessário IFRS para 
fazer a consolidação)

i) sociedades de grande porte, Lei nº. 
11.638/07 - Receita R$300 M ou 
Ativos R$240 M, inferior. 

Empresa de grande porte Empresa de pequeno e médio porte





Apresentação da Demonstração 
Financeiras 

Crescente ou Decrescente

Finanças

Impactos em 
impostos   

IFRS / IAS / NBC / CPC  

Atualização constante 
Complexidade 

Gestão
Gestão
Gestão 



Políticas contábeis

Políticas contábeis críticas
(fontes de incertezas, julgamento)

Beneficios a empregados 

Instrumentos financeiros 
(IFRS 9, IFRS 7 )

Divulgações / Notas explicativas  

Teste de impairment
Ativos financeiros    /  não financeiros  



Reconhecimento de receita  $$$ 

Etapas para reconhecer a receita 



• Etapa 1 – Identificar o contrato com o cliente.

• Etapa 2 – Identificar as obrigações de desempenho 
estabelecidas no contrato.

• Etapa 3 – Determinar o preço da transação .

• Etapa 4 – Alocar o preço da transação às obrigações de 
desempenho.

• Etapa 5 – Reconhecer a receita no momento em que (ou à 
medida em que) a entidade cumprir uma obrigação de 
desempenho. 















Exemplos

• Compras no supermercado ...

• Compra de uma casa já pronta...

• Compra de uma apartamento na planta...

• Compra de uma passagem área...

• Compra de um carro... 

• Compra de uma cozinha planejada...

• Compra de equipamento com performance...

• Compra de equipamento para uma fábrica com 
performance...



Área de espacialização 

Grandes oportunidades no mercado Brasileiro:

Trabalhos para IFRS/ CPC  completo. 
Trabalhos para IFRS / CPC  para PME (TG 1000)
Trabalhos de conversão de balanço para instituições.
Trabalhos de diagnósticos. 

Trabalhos em segmentos específicos:
 Instrumentos financeiros
 Ativos biológicos
 Especialista em teste de impairment
 Varejo / Bens de consumo
 Mineração e óleo
 Construção e Investimentos imobiliários
 Especialização em empresas que fazem licitação  

pública
 Operadora de saúde / Seguros 
 Segmentos operacionais
 Avaliação de empresas (Combinação de negócios)
 Reestruturação de empresas IFRS 5 
 Impostos “ ? ”

 Diagnósticos  variados ( + de 10)
 Revisão de politicas contábeis 
 Revisão de controles
 Reestruturação de controles 
 IFRS  - SOX 
 Combinação de negócios 



Muito coisa para estudar  
e aprender ????  

Impossível  ou viável  ???  

Especialização + Dedicação = Sucesso  



Reestruturação de 
empresas   

Leasing   

Reconhecimento de receita    

Lei 12.973 / 2014    

Bola da vez 



Especialista  Faz tudo   

 Reconhecimento do mercado.
 Remuneração maior.
 Empregabilidade ou negocio próprio.
 Status mais elevado.
 Reconhecimento do cliente.
 Várias oportunidades. 

 Mercado vê como + 1 
 Baixa remuneração / rentabilidade
 Difícil de alavancar o negocio ou a 

carreira
 Não tem nenhum diferencial 
 Você tem muitos concorrentes 

Vantagens na prestação de serviços de IFRS / CPC e Finança: 



O que é necessário para me tornar um consultor ou um especiaista
em IFRS ?

• Aprender IFRS,/ CPC / NBC através de cursos e livros. 

• Tempo de estudo

• Certificações internacionais para você ter um diferencial / credencial

• Observe oportunidades

• Esteja sempre atualizado 

• Entender o seu mercado  / Entender sua localização / Entender o seu trabalho.



Vendemos conhecimento, nosso crescimento 
depende de conhecimento...

Melhor investimento é o conhecimento... 



www.institutoexpertus.com.br



Treinamentos  

Formação de Consultor e Especialista em ...

Especialização em Contabilidade

Especialização em Contabilidade para PME

Finanças para contadores

Os 8 primeiros:  
Ganham um livro de 

IFRS , 600 páginas  

IFRS: Guia Prático 
Para Formação De 
Consultores E 
Oportunidades De 
Negócios
213 páginas 

IFRS completo ou  PME
600 páginas



BIBLIOGRAFIA
• Especialização em Contabilidade – Editora IBEFAC  - 2017 

• Especialização em Contabilidade para PME – Editora IBEAC  - 2017

• Gestão de finanças internacionais – Editora IACAFM  - ISBN: 9781908514325

• Guia Prático De Matemática Financeira Para Contadores E Gestores 
Financeiros   ISBN:9781908514752 

• Guia Prático Para O Empreendedor Contábil, Financeiro E Atuarial, Editora  
IBEFAC 2018 - Autor: Nabil A. Mourad 

www.ciadoslivros.com.br/ibefac

Cupom de 10%  desconto: IBEFAC  

http://www.ciadoslivros.com.br/ibefac


Maior catalogo de 
mundo de IFRS.

No Brasil são 
32 livros de IFRS. 

www.ciadoslivros.com.br/ibefac



Como obter a certificação ?

Inscrição online

Registro no sistema
de testes e primeiro

login – Sistema
dispara password e 

login para
participante

3 tentativas para
concluir sua

certificação online
(até 90 dias após
primeiro login)

Total de 50 questões
de múltiplas

alternativas (50% de 
acerto para

aprovação) – 2 horas
para respostas

Emissão de 
certificado formal 

emitido pela IACAFM 
no Reino Unido-UK  

após conclusão



• Obrigado

nabil.mourad@iacafmglobal.com

facebook.com/profnabilmourad

mailto:nabil.mourad@iacafmglobal.com

