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Introdução: Miranda e Callado (2008) conceituam que uma gestão de custos eficiente
pode ser fundamental para uma organização. Permitindo determinar os custos de
produtos e serviços, e assim utilizá-los como uma das ferramentas de fixação de preço,
além da possibilidade de examinar a rentabilidade seja de produtos ou serviços e
determinação da estrutura de custos do produto.
Segundo Soares e Yamaguchi (2013, p. 2), “salões de beleza são empreendimentos
onde o principal negócio é a prestação de serviços, sendo que alguns estabelecimentos
também fazem a comercialização de produtos”.
 Objetivo:  Determinar os custos de uma barbearia apurados pelo método de custeio
ABC; Levantar os serviços prestados pela barbearia; Mensurar o tempo de execução
dos serviços prestados pela barbearia; Quantificar os insumos consumidos na
realização dos serviços prestados pela barbearia. Metodologia: A pesquisa é
classificada como descritiva, uma vez que será descrito e caracterizado as atividades
realizadas na barbearia, com a finalidade de observar e analisar os sistemas técnicos,
sendo considerada uma correlação entre variáveis tempo e custos, envolvidos no
processo.
O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, fatores
ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa
pode ser entendido como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada
uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos
efeitos resultantes em uma empresa. Resultados: O custo variável total alocado a cada
cliente compreende o consumo de energia elétrica por tempo de utilização dos
equipamentos, somado ao valor de consumo de água, e demais insumos como álcool,
gel, talco, creme de cabelo, cabelo de barbear, shampoo e navalha, que tiverem seu
valor calculado por rateio com base na estimativa de cliente mês, juntamente ao valor
gasto para limpeza de toalhas e capas que são realizadas fora do estabelecimento pelos
profissionais e estima-se um valor total de sessenta reais mensais. Conclusão: As
atividades demonstraram-se rentáveis, lucro superior a cinquenta por cento a cada
cliente atendido.  A mensuração dos custos fornece suporte ao proprietário para
avaliação dos preços praticados, possibilitando o planejamento e controle para tomada
de decisões, sendo a eficiência e a eficácia gerencial completamente atreladas à gestão
de custos.
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