
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Nordeste Capital  Teresina Número de municípios 224 

Limites 

Norte Oceano Atlântico 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 6  
Leste Ceará, Pernambuco Regiões Geográficas Imediatas 19  
Sul Bahia, Tocantins Mesorregiões Geográficas 4  
Oeste Maranhão Microrregiões Geográficas 15  

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 251.755,49 16,22 2,96 Grau de urbanização, 2010 (%) 65,77 73,13 84,36 
População, 2010 3.118.360 5,87 1,63 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 12,40 34,20 24,88 
População estimada, 2020 3.281.480 5,72 1,55 Densidade demográfica, est., 2020 (hab. /km2) 13,03 36,96 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos 
turísticos 

Parque Nacional Serra da Capivara (Canto do Buruti, Coronel José Dias, São João do Piauí, São 
Raimundo Nonato), Parnaíba, Teresina, Luís Correia 

Principais segmentos 
turísticos  

Lazer (visita a amigos e parentes) 
Relevância da atividade turística (em relação 
aos outros estados da região) 

Baixa 

Procedência da 
demanda turística  

Estadual, regional 
Porte e características gerais dos 
serviços e equipamentos 
turísticos 

Pequeno porte, administração familiar 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 6,93 Região 5,40 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 

H
ot

el
ei

ra
 Meios de hospedagem 122 Agências de turismo 143 Parques temáticos 1 Organizadoras de eventos  29 

Unidades 
habitacionais 

3.771 
Acampamentos 
turísticos 

- Transportadoras turísticas 169 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

9 

Leitos 8.399 
Restaurantes, bares e 
similares 

33 Locadoras de veículos 21 Guias de turismo  75 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Secretaria de Estado do 
Turismo (Setur) 

Pasta exclusiva Endereço/ 
estrutura física 

Av. Antonino Freire, 1473, 2º andar, Teresina 
Sim 

Diretrizes 
institucionais 

 
 
Missão 

Promover e divulgar a atividade turística estadual; 
implantar o modelo de interiorização proposto e 
executado pelo Ministério do Turismo – o Programa 
de Regionalização do Turismo e suas interfaces: a 
gestão compartilhada e descentralizada com a 
criação e estruturação de secretarias municipais de 
turismo e conselhos municipais, planejamento e 
posicionamento de mercado, qualificação 
profissional, dos serviços e da produção associada, 
apoio à comercialização, empreendedorismo, 
captação e promoção de investimentos, 
infraestrutura turística e monitoramento constante 
que possibilita intervenções de replanejamento e 
organização do setor. 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

Secretaria de Turismo, Assessoria técnica, Gabinete, 
Diretoria de Desenvolvimento do Turismo, PRODETUR/PI, 
Cadastur, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Marketing, 
Coordenadoria de Promoção e Captação de Investimento, 
Diretoria administrativa/ financeira, Assessoria de imprensa 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

50 funcionários efetivos (Portal da 
Transparência indica que são 
servidores da Piemtur, não da 
Setur) 

Procedimentos de gestão Informação não encontrada 

Visão Informação não encontrada Prestação de contas e 
transparência 

Não 
Valores Informação não encontrada 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou unidade orçamentária 47 - Secretaria do Turismo 47 - Secretaria do Turismo 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) 
Recursos do tesouro:  24.102.367,00  

Outras fontes: 22.853.305,00 
Recursos do tesouro:  15.199.047,00  

Outras fontes: 37.674.178,00 

Total (R$) 46.955.672,00 52.873.225,00 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação CET - Lei 12.564/2007 Informação não encontrada 
Características Consultivo Foram encontradas informações antigas 

(2003) sobre atividades do Fórum. Notícias 
mais recentes tratam da Câmara Setorial do 
Turismo, mas também não há informações 
detalhadas. 

Número de membros 22 membros 
Composição 11 membros do poder público e 11 membros da sociedade civil 

Frequência das atividades Trimestral 

Outras instâncias envolvidas com a governança do turismo Não há 

F
un
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de
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Origem Não há 
Garantia de continuidade Não há 
Características Não há 

  2.2 Coordenação e planejamento  
  2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo Não foi encontrada política estadual de turismo vigente 

Objetivos Não se aplica  
Plano de turismo  Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) dos polos Teresina, das Origens, Costa do Delta 

Data de 
abrangência 

2010 (Origens, Costa do Delta), 
2014 (Teresina) 

Autoria (órgão público de 
governança) 

Secretaria de Estado do 
Turismo 

Número de 
páginas 

Variado 

D
ia

gn
ós

tic
o

 

Mercado turístico  

Os planos que tratam do tema abrangem poucos 
polos turísticos no estado e estão desatualizados. 

P
ro

gn
ós

tic
o

 

Visão de futuro 

Oferta 
Os planos que tratam sobre o tema abrangem poucos 
polos turísticos no estado e estão desatualizados. 

Demanda 

Governança 

Plano de ação 
Diretrizes e estratégias Objetivos e metas Programas e projetos 

Os planos que tratam sobre o tema abrangem poucos polos turísticos no estado e estão desatualizados. 
Observatório de turismo Informação não encontrada Link Não se aplica  
Observação Apesar de não terem sido encontradas informações institucionais do observatório, existem menções na imprensa 

oficial a respeito de estudos recentes (em 2020). 

Programas em curso 

Pela LOA, Programa Avança Piauí, Programa Gestão 
Eficiente e Transparente. Não foram encontradas referências 
a programas no site do órgão de governança do turismo. 

Atividades ou equipamentos de apoio 
mantidas pelo poder público 

Não há 

Regiões turísticas, 
MTur, 2019 

7 

Municípios turísticos, MTur, 2019 30 (%) do estado 13,39 

Por categoria 
2013: A -1, B - 1, C - 6, D - 53, E - 66 
2016: A - 1, B - 1, C - 5, D - 22, E - 6 

2017: A - 1, B -1, C - 7, D - 36, E - 32 
2019: A - 1, B - 2, C - 6, D - 15, E - 6 

 

  2.2.2 Outros   
 

Plano de Governo 2018-2022: 
proposições para o turismo 

Potencializar o turismo através da melhoria da infraestrutura dos polos turísticos do estado.  
Revitalizar e ampliar os serviços aéreos para o desenvolvimento de polos regionais, potencializando as 
atividades econômicas, sociais e turísticas.  
Aprimorar a infraestrutura dos polos turísticos do estado para fortalecer o turismo. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias Projetos não listados 

 
 

Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 

Objetivo 5: Promover o desenvolvimento do turismo de forma sustentável nos polos turísticos piauienses 
  
Indicadores: 5.1 Percentual do turismo no PIB do Piauí; 5.2 Participação dos empregos formais de turismo. 
Diretrizes Setoriais:  
1- Elaborar e implementar um plano de marketing /promoção estadual voltado para os polos turísticos do estado, através de uma cooperação 
entre setores públicos e privados.  
2- Promover a ampliação e melhoria da infraestrutura básica para o desenvolvimento do turismo no Piauí.  
3- Promover formação de mão de obra adequada ao setor turístico. 

 

2.3 Legislação de turismo 
Constituição estadual Nada específico 

Legislação estadual relevante 
Lei 6.343/2013 - Institui o Código de Conduta Ética do Turismo para o Enfrentamento à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes no Estado do Piauí e dá outras providências 

Incentivo e apoio/ recursos a 
municípios turísticos 

Não foram identificados  
Incentivos para investimento (não relacionados a ações pós-Covid) 

Informação não encontrada 

PIAUÍ 

 
 

Tipo de incentivo n/a 

 Convênios e acordos federais (R$) Transferência de recursos (R$) 

2017 1.950.000 705.300 
2018 0 1.361.671 
2019 71.625 3.681.152 
2020 0 41.819.749 

 3 TECNOLOGIA 

 

3.1 Digital 

Uso de tecnologia para planejamento 
e monitoramento do turismo 

Não identificado 
Sistemas de informação turística 
disponíveis  

Não foram identificados sistemas mantidos 
pelo órgão de governança de turismo 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 28,0 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 
(%) 

Atendimento 17,5 
O serviço é oferecido em diversos pontos 
do estado por diferentes órgãos do 
governo federal ou estadual 

Conexão de dados 99,3 
Rede 90,6 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 61,5 

3.2 Know how 
Aproveitamento de dados digitais Não foram identificados dados coletados/ conhecimento produzido pelo órgão de governança de turismo 

S
is

te
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Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 3.192 Ensino 
superior, 2019 

Presencial, estabelecimentos 46 
Ensino médio 650 Educação a distância, polos 241 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 355 

Sistema S 
SESI 23 SENAC 11 SESCOOP 1 SESC 17 
SENAI 15 SENAR 1 SEST SENAT 2 SEBRAE 68 

 

 4 INOVAÇÃO 

 

4.1 Produtos (bens e serviços) 
Políticas públicas de inovação de produtos Inovação nos polos receptores de turismo Casos de sucesso 

Não foram identificadas inovações nas políticas públicas 
estaduais de produtos turísticos 

Concessão de uso do Centro de 
Convenções do Estado do Piauí, por meio 
de parceria público-privada 

Kitesurf no Delta do Parnaíba 

4.2 Processos e gestão 

Plano de retomada Informação não encontrada Autoria e data n/a  Número de páginas n/a  

Análise de impactos 
n/a (não foi encontrado um plano estadual de 
retomada) 

Diretrizes 
n/a (não foi encontrado um plano 
estadual de retomada) Objetivos/ premissas 

Ações Protocolos sanitários 

4.3 Comercialização e marketing 
Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação Sim 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não Aplicativos criados pelo governo estadual Não 
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Informação não encontrada Slogan n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

R
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so
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F
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n/a (não foi encontrada marca de 
turismo) 

In
st

ag
ra

m
 

n/a (não foi encontrada marca de 
turismo) 

Y
ou

tu
be

 

n/a (não foi encontrada marca de 
turismo) 

S
ite

 

Link n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Layout 

Impressão geral n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Imagens e vídeos n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Fotos refletem posicionamento e mostram diferencial n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Atualização n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Abas 

Abas disponíveis n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
“Quem somos” n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Serviços n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Conteúdo organizado por segmento n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Conteúdo organizado por cidades n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Canais de contato n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Outros 

Site seguro n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Textos em outros idiomas n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Metadescrição n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Informações sobre Covid-19 n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Pop-up para mensagem n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Postagem de notícias (frequência e relevância) n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Informações disponíveis para consulta interativa ou download n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Adaptado para dispositivo móvel n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Ó
rg

ão
 d

e 
go

ve
rn

an
ça

 d
o 

tu
ris

m
o

 

R
ed

es
 

so
ci

ai
s 

F
ac

eb
oo

k 

Secretaria de Turismo do Piauí 
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@setur_pi 
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Setur Piauí 

S
ite

 

Link https://turismo.pi.gov.br/ E-mail ascomturismopi@gmail.com 

Layout Impressão geral 

Site institucional com notícias sobre o 
turismo no estado e informações turísticas 
para visitantes 

Imagens e vídeos Sim 

Atualização  Sim 

Abas 

Abas disponíveis 
Início, institucional, polos, descubra o Piauí, 
como visitar o Piauí 

Conteúdo organizado por segmento Sim 

“Quem somos” Sim Conteúdo organizado por cidades Sim 
Serviços Não Canais de contato Sim 

Outros 

Site seguro Sim Pop-up para mensagem Não 

Textos em outros 
idiomas 

Não 
Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias atuais e 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

Site Oficial da Secretaria 
de Turismo (SETUR) do Governo do Estado 
do Piauí. 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Destinos e polos 
turísticos 

Informações sobre 
Covid-19 

Sim Adaptado para dispositivo móvel Sim 

Realização de 
consultas públicas 

Não há consultas públicas em andamento 
Divulgação de 
campanhas 

Não Cancele, Adie 

 

P
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Facebook 

Nome oficial da página Secretaria de Turismo do Piauí Descrição na página "sobre" Não 
Link https://www.facebook.com/seturpi/ Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 567 Frequência de postagem Boa (a cada 3 dias) 
Curtidas 525 Posts e engajamento Baixo (poucas curtidas e comentários) 
Avaliações Não avaliado Informações sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Capa Foto promocional do Piauí 

Instagram 

Nome de usuário @setur_pi Uso de links Sim, para o site do governo do estado 
Tipo do perfil Organização governamental Seguidores 5.671 
Foto de perfil Foto promocional da Setur Destaques Sim, com fotos e vídeos. Tem capa. 

Biografia 
Em português. Pede para usar as 
hashtags #descubraopiaui e #belezasdopi 

Verificado Não 

Posts 

Publicações 383 Frequência de posts Boa (a cada 3 dias) 
Reels Não Propósito claro e fotos Sim, conteúdo exclusivamente promocional 
IGTV Sim Engajamento Alto (mais de 10% dos seguidores interagem) 
Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Sim 
Mix de conteúdo dentro 
da marca 

Fotos de destinos, cultura, vídeos, novidades 

Exploração de hashtags Sim 
Postagens sobre atendimento pós-Covid-19 Não 

Legenda interativa Muito 
Youtube Link https://www.youtube.com/channel/UC45t4Fhb0cqTL8-f8htMp5w/about 

   Número de vídeos 1 Número de inscritos 21 Visualizações 5.423 
 

Google "(estado) + turismo" 
Setur (4ª); Governo estadual, 
seção de turismo (8ª) 

“o que fazer 
em (estado)” 

Não aparecem na primeira página, somente 
sites e blogs especializados em turismo 

  

TripAdvisor: o que 
fazer (estado) 

Link 
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303462-
State_of_Piaui-Vacations.html 

Página do estado Sim, separado por segmentos 

10 
principais 
cidades 

Teresina, Barra Grande, Parnaíba, 
Floriano, Picos, Cajueiro da Praia, 
São Raimundo Nonato 

10 
principais 
atrações 

Ponte Estaiada, Delta Rio Parnaíba, Serra da 
Capivara National Park, Parque Nacional de Sete 
Cidades, Parque Ambiental Encontro dos Rios, 
Parque Estação da Cidadania, Shopping Rio Poty, 
Praia do Coqueiro, Teatro 4 de Setembro, Complexo 
Turístico da Ponte Estaiada 

4.4 Capacitação e conhecimento 
Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação ou 
profissionalizantes em atividades típicas do turismo 

Sim (apesar das notícias mais recentes sobre o tema serem de 2018) 

Órgão de governança do turismo apoia seminários, encontros, palestras, congressos na área de turismo Não 
Modelos inovadores de capacitação e conhecimento Não 

 
 

 5 SUSTENTABILIDADE 

 

5.1 Econômica 
 Estado (%) da região (%) do Brasil 

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$) 50.378 5,01 0,72 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 15.432,05 87,17 45,94 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) 
Estado Região Brasil 

 Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado 

2016 44.335.475,99  1,21 6.832 2,40 Taxa de participação 56,15 54,90 62,60 
2017 50.717.241,77  1,20 7.174 2,61 Taxa de desocupação 12,05 14,10 11,70 
2018 49.399.702,60  0,95 7.338 2,64 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.280 1.527 2.229 
2019 47.534.505,63  0,72 7.744 2,69 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,697 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,279 0,306 0,243 
 IDH Educação 0,666 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,138 0,185 0,204 
 IDH Longevidade 0,771 0,850  IVS Capital humano 0,298 0,316 0,226 
 IDH Renda 0,660 0,747  IVS Renda e trabalho 0,400 0,417 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,536 0,559 0,543 
 Material Bens tombados 734 16 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 3 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,8 99,4 99,5 
Bens registrados 0 5 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 1 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 16,98 14,17 11,56 

Bem arqueológico 1.279 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
71,76 74,13 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

84 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 19,45 48,58 31,59 

0 0 0 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 9 
Estaduais 

Unidades 0 
Área protegida (ha) 2.194.383 Área protegida 

(ha) 
0 

Visitantes 73.277 
Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,09 

 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 1.031 5,4 1,4 População total, 2019 3.300.000 5,8 1,6 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

Água, domicílios com atendimento por rede 
geral, 2019 (%) 

85,1 80,0 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

77,2 73,9 83,7 

Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019 
(%) 

5,4 41,0 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

16,8 28,3 54,1 

 Resíduos sólidos, domicílios com coleta por 
serviço de limpeza, 2019 (%) 

70,8 70,8 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

78,3 85,9 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 2 Municípios atendidos Parnaíba, Teresina (%) da região (%) do Brasil 
Chegada de turistas internacionais, 2019 Dado não disponível n/d n/d 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 540.758 3,02 0,57 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 538.396 3,02 0,56 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri, Teresina 
(%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 10.011 0,27 0,03 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 3.423 493 

Estado geral (%) 

Ótimo 9,00 0,00 
Bom 30,85 0,00 
Regular 31,70 17,04 
Ruim 19,63 59,63 
Péssimo 8,82 23,33 

6.2 Inclusão 
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada para a promoção da acessibilidade Não 
Ferramentas de inclusão 
online 

Site do órgão de governança de turismo Não há 
Site da marca de turismo Não se aplica (não há marca de turismo) 

    
 


