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A Loja Balão                                    
Mágico surgiu em 02 de                                              
março de 1993.  Sirlene mãe de                                                            
Juliano trabalhou muito tempo 
no varejo em Santa Catarina 
e quando chegou a Vilhena 
em 1982, decidiu abrir seu                  
próprio negócio. Ela que 
sempre gostou de roupas                                                    
coloridas, alegres, percebeu 
que poderia abrir uma loja 
infantil. Segundo Juliano até 
o nome da loja foi pensado 
com muito carinho, fazendo 
ligação com a turma do Balão 
Mágico que foi um programa 
infantil da Rede Globo apre-
sentado pelos membros do 
grupo musical infantil.  O tem-
po passou e muita coisa mu-
dou. Hoje temos somente a 
lembrança de uma época que 
marcou história, mas a magia 

continua na loja e tem tudo a 
ver com criança.

Desde 1993 que a loja 
Balão Mágico vem trazen-
do alegria aos pequeninos.                    
Situada na Avenida Major 
Amarante em Vilhena–RO. 
Oferece uma gama de opções 
em roupas infantis, acessó-
rios e calçados. O empreen-
dimento é a realização de um 
grande sonho. Juliano Dal-bo 
Forte foi o entrevistado, ele 
se formou no curso de comu-
nicação em relações públicas 
em Porto Alegre-RS, mas não 
seguiu a profissão, optando 
pelo comércio. Retornou para 
Vilhena em 2007 com o ob-
jetivo de ajudar sua mãe na                     
gerência da loja.

A magia infantil

Contribuição deste caso:

O Sebrae em Rondônia realiza                     
projetos e seminários como o                       

Empretec e Sebraetec para profissio-
nalizar os pequenos negócios

CASO DE SUCESSO

A loja Balão Mágico come-

çou como um desejo de Dona                   

Sirlene de ter seu próprio                   

negócio, e Juliano procurou 

se preparar com o Sebrae para 

profissionalizar a atividade e 

tornar a loja refência

Juliano Dal-bo Forte 
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Na loja se encontra variados produtos para 
crianças, fortalecendo a magia infantil
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A INICIATIVA

De 2007 até 2012                              
Juliano caminhou com sua 
mãe ajudando na adminis-
tração da loja. Muito do que 
ele conhece 
de comér-
cio aprendeu 
com a mãe, 
tanto as coi-
sas boas 
quanto as 
experiências 
n e g a t i v a s . 
Naquele período foi  quando 
mãe e filho começaram pe-
quenos processo de parceria 
com o Sebrae. Deram os pri-
meiros passos na profissiona-

lização da empresa. “Quando 
pensamos em profissionalizar 

sempre nos lem-
bramos do Se-
brae”. Disse Ju-
liano.

Em 2012 
Juliano assumiu 
a loja sozinho, as 
parcerias com o                                                       
Sebrae  continu-

aram mais intensas, segundo 
ele antes do Sebrae tinha  algu-
mas manias que eram empre-

Quando pensamos 

em profissionalizar 

sempre nos lembramos 

do Sebrae
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Desde 2012 Juliano comanda a 
loja sozinho
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endedoras, mas não profissio-
nais. A ligação com o Sebrae                                                   
começou com alguns cursos 
como o de gestão financeira, 
atendimento ao cliente e o 
Empretec, que serviu como 
um incentivo para voltar a  es-
tudar, foi para ele um divisor 
de águas, um curso de muita 
adrenalina. Em seguida fez 
do Sebraetec, que contribuiu 
muito também, uma consul-
toria que não se faz somen-
te uma vez, o ideal é renovar 
sempre. “É muito importante 
porque você enxerga suas                                           
qualidades, defeitos e capa-
cidades e aprende a colocar 
na balança analisando o que 
precisa melhorar”. Acrescen-
tou Juliano.

Essa iniciativa abre a 
visão contribuindo para o 
crescimento, ajustando con-
ceitos e adquirindo uma                                   
visão empreendedora. A 
Parceria sempre traz pontos                                       
positivos, inovação, qualida-
de e perspectivas melhores.

A MUDANÇA

A sua maior dificuldade 
foi se conscientizar da teoria 
e internalizar na empresa. 
Foi uma mudança de hábito, 
teve que quebram paradig-
mas daquilo que levava como 
verdade. A internalização dos 
conceitos é dolorida, mas 
necessário. O crescimento 
econômico é importante, mas 
antes tem que haver o cresci-
mento pessoal. Segundo ele 
“Se você se desenvolve pes-
soalmente, você desenvolve 
sua equipe, você desenvolve 
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Com o apoio do Sebrae Juliano                          
desenvolveu suas capacidades                                 

empreendedoras
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Empretec - É um seminário 
que tem por objetivo formar 
e desenvolver capacidades 
empreendedoras em seus                       
participantes

Sebraetec – Serviços em 
Inovação e Tecnologia é 
um programa nacional do                                   
Sistema SEBRAE que aproxi-
ma os prestadores de serviços                   
tecnológicos dos pequenos 
negócios.
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CONTRIBUIÇÕES

Os programas do Sebrae em                       

Rondônia desenvolvem as capacida-

des empreendedoras dos participan-

tes, e foi isso que Juliano Dal-bo For-

te buscou e consequiu empreender e                     

destacar seu negócio

Estudar um caso quando... 
... se entende que a empresa pode 

ser… Entende-se que a empresa pode 
servir como referência se ela for além 

de seus objetivos e superar os desafios 
encontrados ao longo de sua trajetória 

com iniciativas inovadoras. O Sebrae 
sabe que esses casos se destacam dos 

demais por terem estratégias a favor 
dos resultados…

sua empresa e a questão fi-
nanceira vem, mas tudo fruto 
de um crescimento pessoal.

O objetivo da loja Balão 
Mágico é participar do desen-
volvimento das crianças. Veio 
para fazer parte dos sonhos 
maternos. A gestante quan-
do entra na loja ela divide um 
pouco da expectativa com rela-

ção à criação do filho. É ne-
cessário ter esse preparo para 
passar às clientes. Toda mãe 
quer ver seu filho elegante e 
confortável. A loja está no mer-
cado há 24 anos. “O sebraetec 
veio para estruturar a empresa, 
e para quem está procurando 
parceria o Sebrae é um ótimo 
parceiro”. Finalizou Juliano.

A busca por capacitação foi a chave para 
o sucesso da loja

O objetivo da loja é fazer parte do 
desenvolvimento das crianças
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