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Elisabeth Rodríguez
UPS tem nova country manager para Portugal e Espanha
Elisabeth Rodríguez é a nova country manager da UPS para Portugal e Espanha. A
responsável terá a seu cargo todas as operações, desenvolvimento de negócios e estratégia
da UPS. Elisabeth Rodríguez substitui Fernando Falcon, que passa a assumir a função de
controller da UPS Air Region, que abrange a UPS Airlines e as operações da UPS Worldport
em Louisville, nos EUA. A nova country manager assume o cargo depois de 18 anos de
experiência na UPS Europe, tendo desempenhado funções em Bruxelas, Dublin, Milão e
Estocolmo.
Lou Rivieccio, presidente da UPS Europe, afirma que “a Elisabeth possui uma vasta
experiência dentro da UPS na Europa, mostrando-se bem preparada para tirar partido dos
sucessos alcançados pela empresa em Portugal e Espanha”.
“Sinto-me especialmente orgulhosa em aceitar esse novo desafio e ajudar os nossos
clientes a desenvolverem os seus negócios. Portugal e Espanha são economias focadas na
exportação e há oportunidades consideráveis para que a UPS ajude as pequenas empresas
a aproveitarem novas oportunidades de crescimento no mercado global”, garante Elisabeth
Rodríguez.
A nova country manager da UPS para Portugal e Espanha está ainda empenhada em
incentivar mais mulheres a prosseguirem carreiras na área do transporte e logística, setor
tradicionalmente mais atraente para os homens do que para as mulheres. Desta forma, a
UPS está a trabalhar para eliminar as barreiras existentes ao acesso das profissionais
femininas. Um dos processos através do qual a UPS recruta, desenvolve e retém mulheres
em todos os níveis da empresa é o que recorre a hubs de funcionários conhecidos como
Grupos de Recursos Empresariais (BRGs). O programa BRG da UPS começou como piloto
em 2006 com o WLD (Women's Leadership Development), para incentivar as mulheres com
cargos de gestão a permanecerem na empresa e desenvolverem as suas carreiras.
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