
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 Diretor de Life na 

New Way Soluções Digitais localizada em São Paulo, Brasil. Essa é uma empresa 

inovadora, com foco em transformar o relacionamento digital das empresas com seus 

clientes e colaboradores, através da tecnologia e humanização. Com projetos em dez 

países incluindo Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia, Portugal, Canadá, 

Estados Unidos e Moçambique. Desempenhando suas atividades a doze anos e 

atuando com líderes de empresas de diversos segmentos do mercado. Somos 

pioneiros em solução de comunicação digital através da inteligência artificial.  

Por volta de 2016 vi uma grande oportunidade na contratação de Hilton Shintaro 

Yamamoto, pelos seus feitos no quesito de inovação tecnológica e implementação de 

ferramentas que gerassem retorno. Hilton Shintaro Yamamoto foi contrato na ocasião 

para o cargo de Head de Inovação Digital pois era uma função que demonstraria a 

importância dos serviços que Hilton Shintaro Yamamoto prestaria para a organização. 

Nesta função o mesmo desenvolveu e vendeu projetos de inteligência artificial para 

diversas empresas, inclusive multinacionais, inclusive alguns deles de muita 

importância, para empresas como DHL, Essilor, Volvo, Nestlé, entre outros. 

Um dos projetos de destaque elaborado por Hilton Shintaro Yamamoto foi para a 

empresa DHL, que é uma divisão da Deutsche Post do setor de logística internacional e 

correio expresso, com sede na Alemanha. Em sua rede global incorpora mais de seis mil e 

quinhentos escritórios e mais de cento e vinte mil destinos espalhados por mais de duzentos e 

vinte países. Esse projeto se tratava de um Chatbot com I.A onde era possível controlar 

frotas de caminhoneiros nas suas dificuldades habituais do desempenho de suas 

funções. O robot do sistema era capaz de entender as dúvidas dos caminhoneiros 

relativas a: autorização de embarque e desembarque dos produtos nos centos de 

distribuição, rotas obstruídas, emissão de notas fiscais e recebimento de faturas.   

Outro projeto relacionado a inteligência artificial elaborado por Hilton Shintaro 

Yamamoto foi para a empresa Essilor, que se trata de uma empresa francesa que 

produz lentes oftálmicas. Se trata de uma das quarenta maiores empresas negociadas 

em Paris, Essilor é um dos componentes do índice compartilhado CAC 40. É dona de 

centenas de produtos, sendo suas marcas mais famosas a Varilux e Crizal. O projeto 

consistia no desenvolvimento de um Chatbot com I.A capaz de atender diversas 



demandas relacionadas ao setor de Recursos Humanos como a disponibilização de 

StockOptions para seus colaboradores, como adquirir e vender. Também auxiliava no 

recebimento de guias de despesas via WhatsApp utilizando o OCR como detector de 

imagens e também fazendo envio de holerites diretos do celular. 

Para a Volvo, que é uma empresa sueca, fundada em 1927 por Gustav Larson e 

Assar Gabrielsson, e se trata de uma grande fabricante de veículos comerciais, com 

foco nos caminhões; Hilton Shintaro Yamamoto desenvolveu um canal de 

relacionamento com o setor de Recursos Humanos para os colaboradores da Volvo 

Brasil, e que por este canal receberiam conteúdos internos da empresa e informações 

estratégicas organizacionais, o que se mostrava uma grande solução para manter uma 

boa base de cultura organizacional. 

Para a conhecida Nestlé, que se trata de uma empresa transnacional suíça do setor 

de alimentos e bebidas, Hilton Shintaro Yamamoto elaborou outro importante projeto. 

Se tratando de uma empresa que foi considerada a maior empresa de alimentos do 

mundo, medidas por receitas por outras métricas nos anos de 2014, 2015 e 2016, é de 

se considerar um projeto de alta relevância. Os produtos da Nestlé incluem alimentos 

para bebês, alimentos médicos, água engarrafada, cereais matinais, café e chá, produtos 

de confeitaria, produtos lácteos, sorvetes, alimentos congelados, alimentos para animais 

de estimação e lanches. Com esses produtos a empresa acumula clientes no mundo todo. 

E com isso o projeto de Hilton Shintaro Yamamoto sobre a elaboração de Chatbot para o 

setor de vendas consultar materiais e campanhas mensais, bem como tirar dúvidas 

operacionais e a divulgação da estratégia de vendas a ser utilizada no setor, ganha 

ainda maior importância. 

Com sua habilidade em gerenciamento de produtos, elaboração de aplicativos 

inovadores, com todo seu histórico em projetos tecnológicos, gerando resultados, 

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

beneficiado em disponibilizar o Green Card a Hilton Shintaro Yamamoto, para que o 

mesmo pudesse exercer suas funções na área tecnológica, onde se mostrou 

notavelmente um primor profissional e em quesito de integridade. 

Por favor, me contate imediatamente a respeito de qualquer dúvida e sobre qualquer 

informação relevante sobre Hilton Shintaro Yamamoto e seu trabalho. 

 

Atenciosamente,  

José Roberto Campos. 


