
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBAÚBA FILMES 
 
A Embaúba Filmes é uma distribuidora especializada em cinema brasileiro, criada em 
2018 e sediada em Belo Horizonte. A empresa é dirigida por Daniel Queiroz, que vem de 
uma experiência prévia de mais de 10 anos como programador de cinema. Queiroz é 
um dos coordenadores da Semana de Cinema, que acontece no Rio de Janeiro e 
trabalhou anteriormente no Cine Humberto Mauro, no Cine 104, no Festival 
Internacional de Curtas de Belo Horizonte e no Festival de Brasília, dentre outros. A 
Embaúba possui, em seu catálogo, premiados filmes como Arábia, de Affonso Uchôa e 
João Dumans, Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e Renée Nader 
Messara; Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes e No Coração do Mundo, de 
Gabriel Martins e Maurílio Martins. A distribuidora busca se diferenciar pela qualidade 
dos filmes lançados, apostando em obras de grande relevância cultural e política. Mais 
informações em embaubafilmes.com.br 
 
 
DIRETRIZES DE CONTEÚDO 
 
Interesse amplo, por filmes de todos os gêneros, de média ou longa metragem. O que 
buscamos são filmes autorais, com grande "qualidade artística" (o que sabemos ser 
muito subjetivo). Mas a título de exemplo, posso citar que temos mais interesse em 
documentários que invistam de alguma forma em experimentação/ pesquisa de 
linguagem, do que em documentários muito tradicionais, como aqueles que abusam de 
depoimentos laudatórios e tal. Para a Embaúba não é uma questão se o filme tem 
"potencial comercial". Temos interesse por filmes que possam se comunicar com um 
público amplo, mas não por filmes que fazem disto seu objetivo principal. 
 
 
REPRESENTANTE NAS RODADAS DE NEGÓCIO 
 
Daniel Caetano 
Diretor 
 
Daniel Queiroz nasceu em Belo Horizonte e começou a 
trabalhar com cinema no CEC – Centro de Estudos Cinematográficos, tradicional 
cineclube da cidade, na década de 1990. Foi Diretor de Audiovisual da Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais, programador do Cine Humberto Mauro, do Cine 104 
e Diretor Artístico do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. Desde 2012 é 



programador do festival Semana de Cinema. Em 2018 passou a atuar na área de 
distribuição de cinema brasileiro, com a Embaúba Filmes. 
 
 
E-mail para cadastramento no zoom: 
embaubafilmes@gmail.com 
 


