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O Mackenzie começou a escrever sua história no cenário esportivo e social 
de Belo Horizonte no dia 1º de setembro de 1943. Fundado por um grupo de 
atletas de vôlei e basquete, que tinham como objetivo criar um espaço 
destinado ao lazer e à prática de esportes na capital, o clube iniciou sua 
trajetória em uma quadra construída na Avenida João Pinheiro, uma das 
áreas mais nobres da cidade. 

O Mackenzie é um dos clubes de maior tradição na formação de atletas de 
voleibol, basquetebol e natação em Belo Horizonte. Desde a década de 50, 
destaca-se nas atividades esportivas, conquistando muitos títulos e lançando 
atletas que hoje integram seleções Estaduais e Nacionais. 

O clube oferece toda estrutura física necessária para a prática de esportes e 
para o convívio social de atletas e associados. O espaço conta com duas 
piscinas aquecidas, sendo uma semiolímpica e outra coberta; ginásio 
poliesportivo com capacidade para 900 pessoas; quatro quadras 
descobertas; sala de fisioterapia; Pilates; sala de nutrição; academia de 
musculação; salão de festas com capacidade para 500 pessoas, para reuniões 
com atletas e pais; sala para estudos; salão de jogos, sauna seca, sauna a 
vapor e seis vestiários. 

Ao longo dos seus 77 anos, o Mackenzie demonstrou ter em seu DNA a 
formação e o desenvolvimento de atletas. Tanta história e dedicação ao 
esporte geraram títulos e um dos pilares mais importantes da sua história: o
respeito e o reconhecimento no cenário esportivo. 

No voleibol, estrelas da nossa seleção nacional como Sheilla Castro 
(bicampeã olímpica), Érika Coimbra, Gabriela Braga, Ana Carolina Silva, Tais 
Mariele, Priscila Heldes, estão entre outras atletas que brilham nas quadras 
da Superliga Feminina no Brasil e passaram pelo clube do bairro Santo 
Antônio. 

Hoje em dia, o clube investe no esporte como uma ferramenta auxiliar na 
educação e na integração social de crianças e jovens. O foco é a formação 
integral do ser humano, contribuindo para o desenvolvimento e saúde dos 
atletas. 

O basquetebol no Mackenzie conta com equipes de base que vão dos 12 aos 
17 anos, tendo vários títulos estaduais. A natação, que conta com todas as 
categorias de base, consagrou-se como a segunda melhor do estado, 
colecionando títulos regionais e nacionais. 
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RECEITAS  

A receita do Mackenzie Esporte Clube foi através de Receitas Operacionais, tendo recebido um 
total de R$ 6.636.970,46 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta reais 
e vinte e quarenta e seis centavos). Tais Receitas Operacionais foram geradas como:  

Receitas Sociais (Taxa de Condomínio Sócios): R$ 3.365.190,64 

Convênios e Subvenções: R$3.271.779,82 

 
DESPESAS  

O Mackenzie teve suas principais despesas operacionais no ano de 2019/2020 pagas com 
recursos das Receitas Operacionais. Os pagamentos foram realizados com as seguintes 
despesas:  

Despesas Sociais e Desportivas – R$ 1.608.420,99 

Despesas Administrativas – R$ 3.738.788,13 

Despesas Financeiras / Outras despesas – R$ 429.206,58 

TOTAL GERAL: R$ 5.347.209,12 

 

Considerando as receitas e despesas do ano de 2019/2020, houve um saldo de R$ 860.554,76.  

Além dessas despesas relativas ao projeto incentivado, o Mackenzie tem suas despesas fixas, 
oriundas de serviço de cartórios, contas mensais de luz, telefone, água e internet, os quais são 
enquadradas em despesas administrativas. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Os Projetos “Mackenzie Formando Atletas Olímpicos” e projeto “Mackenzie Competições” 

executados concomitantemente para o mesmo público alvo, com ações complementares, 

tiveram autorização de início de execução pela Secretaria Especial do Esporte – SEESP, do 

Ministério da Cidadania em abril de 2020. Desde então, seguindo a orientação da Organização 

Mundial da Saúde e autorização da SEESP, todas as atividades previstas no projeto ocorreram 

conforme determinações Estaduais/Municipais em alguns momentos de forma remota devido 

a Pandemia Covid-19 em outros com treinamentos presenciais. 

Algumas atividades on-line desenvolvidas no período:  

1 – TREINAMENTO: 

Ocorreram presencialmente e através de vídeo aulas ao vivo, treinos diários para todas as 

categorias do Voleibol, Basquetebol e Natação.  

https://www.instagram.com/stories/highlights/18123554719074640/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/p/CBDipbOgnZf/ 

 

TREINO BASQUETEBOL SUB 12 
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TREINO BASQUETEBOL SUB 13 

 

 

TREINO BASQUETE SUB 14 
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TREINO BASQUETEBOL SUB 15 

 

TREINO BASQUETEBOL SUB 16 
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TREINO NATAÇÃO MIRIM 

 

 

TREINO NATAÇÃO PETIZ 
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TREINO NATAÇÃO INFANTIL 

 

TREINO NATAÇÃO JUVENIL 
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TREINO NATAÇÃO JUNIOR 

 

TREINO VOLEIBOL SUB 13 
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TREINO VOLEIBOL SUB 14 
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TREINO VOLEIBOL SUB 15 
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TREINO VOLEIBOL SUB 16 

 

TREINO VOLEIBOL SUB 18 
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TREINAMENTOS PRESENCIAIS 

Natação 
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BASQUETEBOL 
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 VOLEIBOL 
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PREPARAÇÃO FÍSICA 

 
FISIOTERAPIA 
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2 – QUIZ DOS ATLETAS 

Outra atividade que a equipe técnica realizou com os atletas foi o “Quiz dos Atletas”. Os 
atletas foram divididos em grupos e cada grupo organizou perguntas ligadas a sua 
modalidade esportiva. Cada grupo apresentou as perguntas para os colegas, divulgando 
os acertos e contabilizando os pontos. 

O “Quiz dos atletas” foi uma atividade bastante participativa, levou os atletas a 
aprenderem a história e curiosidades referente a sua modalidade. 

 
Print do quiz realizado pela Natação do Mackenzie no dia 02 de julho. 
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Atletas da Natação participando do Quiz 
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3 – LIVES COM ATLETAS E PROFISSIONAIS DO ESPORTE 

Durante o período de quarentena e treinos em casa, a equipe técnica do Mackenzie realizou 

diversas Lives com a participação de grandes atletas e profissionais do Voleibol, Basquetebol e 

Natação. Os atletas do Mackenzie tiveram a oportunidade de através desses debates vislumbrar 

um pouco do universo profissional e conhecer o que é necessário para se tornar um atleta de 

sucesso. 

- No dia 26 de junho foi realizado uma Live com o Atleta de Basquetebol Henrique Coelho – 

Jogador profissional de Basquete que atua no Botafogo-RJ no NBB e com passagens pela Seleção 

Brasileira de base e adulta. Os temas abordados foram a trajetória do atleta no basquete da 

base ao profissional, os objetivos e metas da carreira. Cerca de 45 Atletas participaram 

ativamente da live, realizando várias perguntas ao Henrique. 
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- Em 03 de julho foi dia da Live com o Atleta de Basquetebol Guilherme Hubner – Jogador 

profissional de Basquete que atua no Franca Basquete- SP no NBB sendo campeão e MVP das 

Finais do NBB quando atuava pelo Atlético Paulistano. Os temas abordados foram a trajetória 

do atleta no basquete da base ao profissional, os objetivos e metas da carreira. Cerca de 50 

Atletas participaram ativamente da live, realizando várias perguntas ao Guilherme. 

 

 
- No dia 31 de julho foi realizado uma Live com 

o Atleta Felipe Braga, que hoje atua no basquete 

francês e tem passagens por diversas outras 

equipes nacionais e internacionais. Nesse Bate 

papo, o atleta falou sobre sua história 

profissional, da base ao profissional, além de 

relatar como construiu sua carreira 

internacional, estudo de línguas, formação 

escolar e treinamentos diários da modalidade. 

Cerca de 70 Atletas do Mackenzie participaram 

da live.  
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- No dia 24 de julho foi realizado 

através de uma Live um grande 

encontro entre os atletas João Prado, 

Andrew Augusto, Gustavo Santos e 

Yan Santana, ambos atletas com 

formação no Mackenzie e que hoje 

jogam em equipes profissionais 

nacionais e internacionais. Nesse Bate 

papo, os atleta relataram como foi a 

formação no Mackenzie, a transição 

para o esporte profissional e quais são 

os planos de carreira. Cerca de 60 

Atletas do Mackenzie participaram da 

live. 
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- A Live realizada dia 02 de junho com o técnico Antônio Rizola, atual técnico da seleção da 

Colômbia, ex técnico do Mackenzie que debateu sobre o trabalho desenvolvido nas categorias 

de base do voleibol. Participaram da Live  cerca de 58 atletas de voleibol do Mackenzie. 
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- Debate dia 24 de junho, com a Ex-

levantadora da Seleção Brasileira de 

voleibol Hélia Souza, conhecida como 

Fofão, que além de falar com nossas 

atletas sobre a sua jornada como 

atleta de Voleibol, relatou também 

como foi o processo de deixar de ser 

atleta profissional, a criação de sua 

marca e da sua formação como 

treinadora. Participaram do debate 

78 atletas do clube. 
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- A Atleta Carol Gataz, que por diversas vezes 

representou o brasil jogando pela Seleção 

Brasileira de Voleibol, foi responsável por um 

debate bastante significativo. Abortando 

como tema “As distrações do mundo 

moderno em relação ao profissionalismo no 

esporte”, atleta levantou várias questões 

como a importância da dedicação e 

comprometimento com o esporte e 

treinamentos. Como passar pela 

adolescência, e como conviver em um mondo 

tão tecnológico e manter-se focada na vida 

de atleta.  
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- 23 de Julho, foi dia das atletas de Voleibol do 

Mackenzie participarem de uma Live com a 

Atleta Campeã Olímpica Natália Zilio, que 

relatou sua história no voleibol, da formação ao 

profissional. Abordando as principais 

dificuldades, a necessidade de dedicação, 

muito treinamento e responsabilidade, além da 

sua experiência em Olimpíadas. Vista pelas 

atletas do Mackenzie como uma referência 

esportiva, a Natália respondeu a várias 

perguntas e curiosidades das mais de 70 atletas 

do Mackenzie que participaram do bate papo. 
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- No dia 04 de junho os atletas da Natação 

do Mackenzie baterem um papo com Ítalo 

Manzine, que teve parte de sua formação 

esportiva no Mackenzie. Ítalo falou sobre 

sua carreira, da importância do clube na sua 

formação. Além de contar um pouco da sua 

vivência no alto rendimento e participação 

na sua primeira Olimpíada, no Rio em 2016.   

 

 
Ítalo e crianças no festival de natação no Mackenzie em 2011 
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- 09 de julho foi dia de Bate Papo com 

o atleta olímpico Fernando Silva. 

Atleta de 34 anos nasceu em Roma, 

mas mudou-se para o Rio de Janeiro 

ainda bebê. Representou o Brasil em 

diversas competições internacionais, 

além dos Jogos Olímpicos de Pequim 

2008 em que foi integrante do 

revezamento 4x100 livre. Atualmente 

Fernando reside e treina em Portugal, 

aonde atua também como auxiliar 

técnico.  

Participaram dessa conversa aproximadamente 65 atletas. A palestra teve 

duração de duas horas e Fernando utilizou de um Power Point para apresentar aos 

atletas detalhes da sua carreira esportiva, desde o início até a fase atual. Mostrou as 

glorias que teve, mas também as dificuldades que passou durante a vida e como 

conseguiu superá-las. De uma maneira clara e didática ele falou da importância dos 

treinadores na sua carreira, a importância de acreditar no trabalho que está sendo 

realizado e da dedicação e do controle sobre aquilo que o atleta faz. Contou histórias 

que aconteceram em competições importantes e a sensação de ter participado de uma 

das épocas mais gloriosas da natação do Brasil, da sensação que teve ao receber uma 

medalha do seu maior ídolo Alexandre Popov e de ter presenciados grandes feitos do 

Cesar Cielo, como a medalha olímpica.  
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- O Atleta olímpico Kaio Marcio, de 

35 anos natural de João Pessoa 

conversou com os atletas da natação 

no dia 16 de julho. Kaio atualmente 

representa o Minas Tênis Clube e já 

integrou a seleção brasileira em 

quatro jogos olímpicos. Foi 

recordistas mundial de piscina curta 

nos 50m e 200m borboleta em e foi 

finalista olímpico em Pequim 2008. 

Participaram dessa conversa 

aproximadamente 68 atletas. Kaio 

apresentou para os atletas toda sua trajetória como atleta, suas grandes conquistas, 

suas dificuldades e o que pretende realizar daqui para frente. Em seguida alguns atletas 

realizaram perguntas. Eles quiseram saber quais as estratégias de provas que o Kaio 

tinha, quantas ondulações realizava, qual a importância que ele dava para o submerso, 

se ele teve vontade de desistir, como fazia para se motivar durante os treinos, enfim, 

queriam extrair ao máximo, sabendo da enorme oportunidade que estavam tendo de 

poder conversar com um atleta do nível do Kaio Marcio. 

Foi uma tarde muito proveitosa em que os atletas tiveram a oportunidade de escutar e 

conversar com um grande ídolo na natação 
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4 - DESAFIOS  

Os desafios propostos pela equipe técnica e atletas profissionais, tem sido um sucesso entre os 

atletas.  Um dos desafios proposto que teve grande participação dos atletas foi proposto em 6º 

de junho, pela Atleta de Volei de Praia Patrícia Ramos. 

A Patrícia propôs um desafio para as atletas onde cada letra do seu nome representava um 

exercício que as atletas deveriam realizar. As atletas por sua vez, gravaram vídeos realizando os 

exercícios. Todos os vídeos foram divulgados no Instagram do Mackenzie. 

P – Pular Corda 40 vezes 
A – Agachamento 20 vezes 
T – Tuíste com a bola 20 repetições 
R – Recuo com passada de ataque – 5 repetições 
I – Ida e volta dando toque na bola – 10 metros 
C – Corrida Lateral – 10 metros 
I – Ida e volta dando manchete na bola – 10 metros 
A – Abdominal Remador – 20 Repetições 
 

 
https://www.instagram.com/p/CA5WCLrgikR/ 

  



 

 
(31) 3223-2611 

Rua Congonhas, n° 420, Santo Antônio 
Belo Horizonte - MG - CEP 30330-100 

5 - DICAS EM CASA DA SEMANA 

Semanalmente nossa equipe técnica usa o Instagram do Mackenzie para dar dicas aos atletas, 

ligadas à pratica da modalidade esportiva que ministram. 

 
https://www.instagram.com/p/CBLrejrA2yD/ 

 
https://www.instagram.com/p/CANvQDvg9Jd/ 


