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AMBIÇÃO SAUDÁVEL
RAFAEL NASSAR 
PALONI, DA 
NETWORK1: "Sozinho 
a gente não faz nada, 
precisamos de um 
time forte, de gerentes, 
diretores e colaboradores”

Rafael Nassar Paloni assumiu há 
menos de um ano a presidência 
da Network1 e já mexeu 
bastante com a empresa. O 
executivo mostra como clareza 
e valores sólidos podem se 
combinar com ousadia

Por Ligia Sanchez | editorialcanal@itmidia.com.br
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É
o momento de acelerar. Eu me considero com 
muita energia e a nossa marca é inovação.” A 
declaração de Rafael Nassar Paloni, presidente 
da distribuidora Network1, resume sua dispo-
sição à frente da companhia e mostra a cara 

de sua gestão. No cargo há menos de um ano, o jovem 
executivo – que assumiu a liderança do negócio aos 29 
anos  de idade – tem consciência dos atuais ventos favo-
ráveis ao segmento de canais de distribuição. Sua reação 
foi rápida e os resultados aparecem em diversas frentes: 
dentro e fora da companhia.
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Em 2010, a Network1 atingiu a meta  
abraçada por Paloni ao chegar à presidên-
cia: crescer 50% no ano. Em 2009, no pós-
-crise, a empresa já tinha registrado expan-
são de 40%. Atento aos sinais positivos do 
mercado, o executivo tratou de arrumar a 
casa. “Investimento em pessoas, estrutura 
organizacional adequada com unidades 
de negócios trabalhando com mais foco, 
preparo do time de gestores com o mix de 
portfólio alinhado. Eu diria que estes fo-
ram alguns dos pontos-chave para chegar 
aos resultados”, avalia. 

E Paloni não parou por aí. Ele acaba de 
anunciar um programa de canais, a abertura 
de um novo centro de distribuição em Recife 
(o quarto da Network1) e o início das opera-
ções fora do Brasil, com escritório sediado em 
Miami (EUA) para atender a América Latina. 

CAMINHO
A forma como aconteceu sua entrada 

na companhia, há cinco anos, revela sua 
sede por mudanças e movimentação. “Vi 
uma oportunidade na empresa, que era 
mais focada na distribuição de soluções de 
comunicação de dados e tinha uma opera-
ção bem menor do que a atual”, conta. Ele 
já chegou com uma proposta que conti-
nha um plano de reestruturação prevendo 
verticalização da logística e acesso a mais 
capital. “Entrei como sócio, no cargo de di-
retor de operações e finanças”, afirma. Sua 
visão fica clara ao explicar os meandros 
de seu negócio. “Eu resumo distribuição 
como capital, logística e força de venda”. 

Sua trajetória explica um pouco a tese. 
Antes, Paloni trabalhou em uma companhia 
de comércio exterior, onde permaneceu por 
cinco anos. “Entrei na base, fui crescendo e 
saí como diretor-comercial”, conta. O conta-
to com a Network1 foi iniciado durante esta 
experiência profissional. A empresa fazia 
parte de sua carteira de clientes, composta 
também pelos segmentos de produtos quí-
micos, confecção, cosméticos e TI. A escolha 
do segmento de distribuição de produtos de 
TI para sua atuação resultou da visão de Pa-

loni do potencial de mercado e de seu gosto 
pessoal pela área. “Sou formado em admi-
nistração de empresas pela PUC-SP e fiz pós-
-graduação na FGV em negócios com apoio 
de sistemas integrados, curso que tinha tam-
bém um viés de TI.”

VALORES
Olhando para sua história, Paloni co-

menta que “as coisas foram acontecendo”, 
sem buscar muitas explicações para a rá-
pida ascensão. Ele demonstra empolgação 
e gosto pelo que faz e considera-se feliz 
– algumas indicações geralmente atribuí-
das a sucesso. Por outro lado, o presiden-
te da Network1 prova que tem os pés no 

chão. “ Temos o objetivo de crescer com 
sustentabilidade, é um projeto de ter uma 
companhia cada vez mais sólida, em longo 
prazo", afirma, mostrando que as diversas 
iniciativas e estratégias que está promo-
vendo fazem parte de um plano mais am-
plo e bem assentado.

Ao definir seu perfil de liderança, Ra-
fael Paloni menciona a ética como valor 
de referência na Network1. “O exemplo 
tem que vir cima. O líder precisa motivar 
a equipe, envolvê-la e estar comprometer 
todo o time. Temos de estar orientados a 
resultados, com objetividade, mas nos pre-

ocupando com o meio de atingi-los, pois 
não vale resultado a qualquer preço”, refle-
te. Em duas palavras - “ambição saudável” 
- ele resume sua filosofia.

O bom senso contribui para que Paloni 
não se deslumbre com o fato de ter chega-
do à presidência relativamente jovem. “Sem 
dúvida é um desafio estar à frente de uma 
empresa de um porte como a nossa, que tem 
planos de crescimento agressivos. Quanto à 
idade, vejo de forma muito positiva, porque 
é preciso muita energia para tocar o dia a 
dia.” Com mais de oito mil revendas ativas, 
a Network1 distribui soluções de comuni-
cação de dados, comunicações unificadas, 
segurança, TI, videovigilância, mobilidade 
e data center, emite 10 mil notas por mês. A 
empresa atende grandes empresas [corpora-
tivo], PME e varejo, pela Move1.

Reconhecimento e humildade tam-
bém aparecem em sua forma de encarar a 
liderança. "Sozinho a gente não faz nada, 
precisamos de um time forte, de geren-
tes, diretores e colaboradores”, constata. 
Ao longo da entrevista, são recorrentes as 
menções de Paloni à equipe. “Estamos tra-
balhando com todo o time de gestão, para 
preparar diretores e gerentes para nossos 
planos. Fizemos um projeto de desenvol-
vimento em que todos ajudaram a delinear 
o perfil do líder Network1. Agora estamos 
trabalhando nos gaps desse perfil”, relata. 
O trabalho em conjunto fica patente até 
mesmo na disposição do escritório da em-
presa. A direção, incluindo o presidente, 
compartilha o mesmo ambiente com os 
demais colaboradores, sem salas próprias, 
favorecendo uma cultura de transparência, 
que reduz as formalidades da hierarquia. 

Clareza de papeis desponta como ou-
tra característica de Paloni. Além de presi-
dente da Network1, ele é sócio e conselhei-
ro. “Quando você é sócio, pensa ‘coloquei 
capital, preciso ter retorno’. Aí, tem um 
conselho para te representar e cobrar o 
presidente. E, quando se é o presidente, tem 
de executar aquilo que está no plano. Mas é 
bem legal”, diverte-se.

“O EXEMPLO TEM QUE 
VIR CIMA. O LÍDER 
PRECISA MOTIVAR A 
EQUIPE, ENVOLVÊ-LA E 
ESTAR COMPROMETER 
TODO O TIME. TEMOS 
DE ESTAR ORIENTADOS 
A RESULTADOS, COM 
OBJETIVIDADE, MAS NOS 
PREOCUPANDO COM O
MEIO DE ATINGI-LOS, POIS 
NÃO VALE RESULTADO A 
QUALQUER PREÇO”

mcleide
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