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DESCRIÇÃO: O objetivo do presente trabalho é produzir um diagnóstico dos problemas atuais 
decorrentes da intervenção governamental no setor de ensino superior não público no Brasil, a 
partir das percepções dos representantes setoriais. Norteia a presente investigação a 
perspectiva institucional de liberdade econômica. Para a análise do setor será utilizado o 
modelo estrutura-conduta-desempenho, como estrutura analítica, de onde serão extraídas as 
categorias típicas de intervenção pública que afetam tanto a estrutura quanto a conduta e o 
desempenho setoriais. A partir daquelas categorias e apoiado nos relatórios internacionais que 
apontam as dificuldades à realização de negócios e à competitividade no Brasil será realizada 
uma pesquisa qualitativa, envolvendo entrevistas semiestruradas com dirigentes de entidades 
mantenedoras e de instituições representativas do ensino superior não público brasileiro. Tais 
entrevistas serão submetidas à análise de conteúdo, para traçar recorrências e padrões que 
podem ser extraídos, em termos das percepções dos representantes do ensino superior não 
público, sobre os gargalos setoriais associados à interferência do Estado na economia. Tal 
diagnóstico é fundamental para compreender os efeitos das lacunas institucionais sobre o 
desenvolvimento do ensino superior não público brasileiro, permitindo enriquecer o debate e 
prospectar soluções em prol de uma economia mais livre e próspera. 
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