
09 de Maio de 2020 

Departamento de Segurança Interna 
Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA 
 

Re: Carta de recomendação para Hilton Shintaro Yamamoto, especialista em 
gerencia de inovações.  
 
Querido senhor ou senhora: 
 

É um prazer absoluto recomendar Hilton Shintaro Yamamoto e declarar minha 

intenção de contratar seus serviços caso o mesmo obtenha uma permissão de trabalho 

ou de residência permanente nos Estados Unidos. Eu atualmente sou CMO na Imagem 

- Soluções de Inteligência Geográfica localizada em São Paulo, Brasil. Essa é uma 

empresa brasileira líder em Sistemas de Informações Geográficas, distribuidora oficial 

no Brasil da plataforma ArsGIS, da empresa norte-americana Esri. Empresa que a mais 

de trinta anos ajuda seus clientes a visualizar, questionar, analisar e interpretar os 

atributos dos dados através de apps, funcionalidades, dashboards e mapas. Tem como 

um de seus cases de sucesso a elaboração de um formulário que alimenta um painel 

de informações sobre o Covid-19. 

Eu ocupava o cargo de Gestor Oi Celular AS. A Oi, que anteriormente se chamava 

Telemar e uma concessionária de serviços de telecomunicações no Brasil. É a maior 

operadora de telefonia fixa do Brasil, e a quarta maior de telefonia móvel do Brasil e 

também a terceira maior no setor de telecomunicações na América do Sul. Ela foi 

formada a partir da privatização do sistema Telebrás em 1998, herdou grande parte do 

sistema de telefonia fixa do Brasil até então, sobretudo após a aquisição da Brasil 

Telecom. No total a Oi possui concessões de oferta para telefonia fixa para vinte e 

cinco estados brasileiros, além do Distrito Federal, atuando também através de 

autorizações nas regiões atendidas por outras empresas de telefonia. Atualmente a 

empresa oferece serviços de telefonia, televisão por assinatura e internet banda larga. 

Em 2010 a Oi adquiriu a Portugal Telecom, mas vendeu os ativos operacionais 

portugueses em 2015 para a empresa holandesa Altice. 

Por volta de 2010, vi em Hilton Shintaro Yamamoto um grande profissional, com 

destaque e cases de sucesso no mercado, e contar com sua contratação seria um 

grande ganho para a Oi. Foi então que em 2010 contratei Hilton Shintaro Yamamoto 

para o cargo de Especialista de Produtos Móveis, pois o mesmo já havia se consolidado 

no mercado atuando especificamente neste segmento.  

Como Especialista de Produtos Móveis, Hilton Shintaro Yamamoto elaborou 

diversos produtos na Oi, porém o de maior sucesso foi o “Oi Segurança Móvel” que se 

mostrou um grande sucesso e se mantém ativo até os dias atuais. Este serviço era 

integrado de três produtos: Sistemas de Backup, Sistemas de Rastreador/alerta e 

Sistema de controle dos pais. O sistema Backup permitia que o usuário guardasse 

todos os arquivos do celular em nuvem por apenas um valor mensal para acesso. O 



sistema Rastreador/alerta consistia em um sistema que possibilitava que o cliente 

rastreasse o celular caso o mesmo tivesse sido perdido ou furtado. Por último tinha o 

sistema de controle dos pais que consistia em um sistema que gerasse a possibilidade 

dos clientes, no caso pais, pudessem gerenciar o que os seus filhos assistissem no 

aparelho celular. Esse serviço foi um sucesso, que se mantém até os dias de hoje e que 

na época conseguiu alcançar um número de mais de cem mil assinantes a um valor de 

R$ 14,99 mensal. 

Hilton Shintaro Yamamoto mostrou sua versatilidade profissional elaborando o SVA 

Mobile da Oi, atuando como Project Owner atuando na elaboração do Oi Segurança 

PC, viabilizando as vendas dos serviços SVAs da Oi Internet como o Anti-vírus, Backup e 

suporte com cobrança na conta do celular através de um canal de SMS. Também foi 

responsável pelo planejamento estratégico, controle orçamentário e interface com 

clientes e fornecedores da área Mobile da Oi Internet. 

Trabalhei ao lado de Hilton Shintaro Yamamoto até 2013, com o mesmo se 

mostrando um profissional do mais alto nível, perspicaz, integro, produtivo e com 

realizações em diversos campos da tecnologia, comunicação e gerenciamento de 

projetos. Ele se comprovou como um profissional que atua com maestria criando, 

executando e gerenciando os mais variados processos em diversos campos em que foi 

atuante e elaborando o Serviço Oi Segurança Móvel que perpetua até hoje sendo um 

dos maiores produtos oferecidos pela empresa. 

Com sua habilidade em gerenciamento de produtos, elaborando inovações em 

termos de serviço e acessibilidade para clientes, com todo seu histórico saber utilizar o 

que há de disponível em termos tecnológicos em uma organização e ainda gerando 

resultados, além da sua criatividade na exploração de novos mercados, os Estados 

Unidos estaria favorecido de disponibilizar o Green Card a Hilton Shintaro Yamamoto, 

para que o mesmo desempenhasse suas funções profissionais no campo tecnológico e 

gerindo inovações e implementando avanços na área, com excelência que demonstrou 

em todo o período que trabalhamos desde 2010 até 2013 e nas demais empresas em 

que o mesmo mostrou sua capacidade profissional, o colocando como um dos 

profissionais de destaque no segmento. 

Por favor, me contate rapidamente para qualquer informação relevante sobre Hilton 

Shintaro Yamamoto e seu trabalho. 

 

Atenciosamente,  

Maurício Jun Umeji. 


