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Equipe de pesquisadores 
 

Álvaro A. L. Garcia  é economista, com mestrado em Economia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente, é 
pesquisador do Núcleo de Análise Setorial (NAS), do Centro de Estu-
dos Econômicos e Sociais (CEES), da Fundação de Economia e Esta-
tística (FEE), onde estuda, entre outros, temas relacionados ao desen-
volvimento econômico e ao comércio exterior do RS e do Brasil. 
 
Áurea C.M. Breitbach  é economista, com doutorado em Geografia 
pela Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne. Atualmente, é pesqui-
sadora do NAS, estudando temas relacionados a desenvolvimento lo-
cal, regiões industriais, mutações no sistema produtivo e consequên-
cias territoriais. 
 
Beky Moron de Macadar  é bacharel em Economia (UFRGS), mestre 
em Economia (UFRGS) e doutora em Administração (UFRGS). Atual-
mente, é pesquisadora do NAS, estudando temas relacionados a orga-
nização industrial, Arranjos Produtivos Locais, integração econômica e 
cadeias produtivas locais. 
 
César Stallbaum Conceição é economista, com doutorado em Eco-
nomia pela UFRGS. Atualmente, é Pesquisador do Núcleo de Contas 
Regionais da FEE, estudando temas relacionados à mudança tecnoló-
gica, ao desenvolvimento econômico e a sistemas de inovação. 
 
Clarisse Chiappini Castilhos  é economista, com doutorado em Eco-
nomia, na área de dinâmica de sistemas produtivos e economia-mundo, 
pela Université de Paris X - Nanterre. Atualmente, é pesquisadora do 
NAS, atuando nos seguintes temas: sistemas locais de produção, de-
senvolvimento local, inovação, indústria gaúcha, movimentos sociais e 
economia ambiental. 
 
Elvin Maria Fauth é economista, com especialização em Ciências 
Agrárias pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Atual-
mente, é pesquisadora do NAS, estudando temas relacionados ao de-
senvolvimento agrícola, principalmente no segmento da agricultura 
familiar. 
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Fernanda Queiroz Sperotto  é bacharel em Economia (UFRGS), mes-
tre em Economia (UFRGS) e doutora em Planejamento Urbano e Regi-
onal (UFRGS, com período sanduíche no Departamento de Geografia 
do Instituto de Geografia e História, da Universidade de Sevilha, na 
Espanha). Atualmente, é coordenadora e pesquisadora do NAS. De-
senvolve estudos sobre os temas de organização industrial, geografia 
econômica e desenvolvimento regional. 
 
Maria Lucrécia Calandro  é economista, com doutorado em Ciências 
Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  Atu-
almente, é editora da revista Indicadores Econômicos FEE  e pesqui-
sadora do NAS, estudando temas relacionados à organização industri-
al, à estrutura industrial, à competitividade e à inovação na indústria 
calçadista. 
 
Rodrigo Daniel Feix  é economista, com mestrado em Economia Apli-
cada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universi-
dade de São Paulo (ESALQ-USP). Atualmente, é coordenador do Nú-
cleo de Estudos do Agronegócio da FEE. Sua principal área de pesqui-
sa é a relação entre agricultura e desenvolvimento econômico. 
 
Rodrigo Morem da Costa  é economista, com doutorado em Economia 
pela UFRGS. Atualmente, é pesquisador do NAS, estudando temas 
relacionados a desenvolvimento econômico, organização industrial, 
economia da tecnologia e inovação, competitividade, política industrial e 
tecnológica e indústria automobilística. 
 
Silvia Horst Campos  é economista, com mestrado em Economia pela 
UFRGS. Atualmente, é pesquisadora do NAS, estudando temas relaci-
onados à organização industrial, à estrutura industrial, à competitivida-
de e à inovação na indústria e à indústria calçadista. 
 
Vanclei Zanin  possui graduação em Ciências Econômicas pela Univer-
sidade Federal de Santa Maria (2008) e mestrado em Ciências (Eco-
nomia Aplicada) pela ESALQ-USP (2011). É doutorando em Economia 
Aplicada pela ESALQ-USP, com Doutorado Sanduíche na Universidade 
de Illinois (UIUC). Atualmente, é supervisor técnico do Centro de Estu-
dos Econômicos e Sociais da FEE. Tem experiência na área de Eco-
nomia, com ênfase em Economia Agrícola. 


