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Resumo:  
 
O presente trabalho teve como objetivo identificar o papel da confiança e do valor 
percebido nas relações de percepção de lealdade pelos clientes de serviços turísticos, 
tema pouco abordado na literatura acadêmica. A revisão da literatura procurou 
contextualizar o turismo e o comércio eletrônico, confiança, valor percebido e lealdade 
no turismo, marketing de serviços, marketing de relacionamento e os construtos: 
confiança, valor percebido e lealdade. Esses construtos são importantes para o 
trabalho, pois eles indicam a percepção do cliente na relação com os prestadores de 
serviços turísticos. Na investigação foi realizada uma pesquisa descritiva, com 
variáveis quantitativas, totalizando 201 entrevistas válidas, por meio de um 
levantamento tipo survey eletrônico com a adoção de um questionário estruturado, 
com questões que foram formuladas por perguntas fechadas de respostas na escala 
Likert. Por meio da pesquisa foi mensurada a percepção do cliente que compra 
serviços turísticos em relação à confiança, valor percebido e lealdade. Os dados 
coletados foram analisados utilizando-se o método Partial Least Squares, 
possibilitando o trabalho com uma amostra reduzida. O software utilizado foi o Smart 
PLS 2.0 M3 com aplicação das técnicas de Análise fatorial para estimar uma série de 
relações de dependência inter-relacionadas simultaneamente e Modelagem de 
Equações Estruturais. Além disso foram encontrados valores positivos 
estatisticamente para a relação da confiança no pessoal da linha de frente da empresa 
no valor percebido e na lealdade. A confiança nas políticas e práticas de gestão da 
agência de turismo demonstram valor positivo estatisticamente no valor percebido, 
entretanto na lealdade a hipótese H2, a confiança nas políticas e práticas de gestão da 
agência de turismo influenciando positivamente a lealdade, não foi confirmada. 
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