
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 Head na Banco 

Safra localizada em São Paulo, Brasil. Essa é uma empresa brasileira que faz parte de 

um grupo brasileiro formado por empresas de propriedade de Joseph Safra, e 

representa um dos maiores conglomerados financeiros do Brasil. O grupo estar 

presente em mais de cento e vinte e cinco países. O Banco Safra especificamente, é um 

banco brasileiro e quarto maior banco de controle privado do País considerando-se 

seus totais de ativos, conforme o Banco Central. Ele atua como um banco múltiplo 

provendo uma ampla linha de produtos e serviços financeiros e diferencia-se no 

mercado brasileiro pela experiência e proximidade da família Safra junto aos negócios. 

Fui gestor do Hilton Shintaro Yamamoto em duas oportunidades: na empresa 

Natura Cosméticos AS, de 2013 a 2016 e no Banco Safra, atualmente. 

A empresa Natura Cosméticos SA, qual trabalhei com Hilton Shintaro Yamamoto na 

minha primeira oportunidade se trata de uma empresa brasileira que atua no setor de 

produtos cosméticos. Fundada em 1969 por Antônio Luiz Seabra, e hoje está presente 

no Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia, México, Peru, França, Estados Unidos, 

além de outros sessenta e três países indiretamente. A empresa começou com uma 

pequena loja e uma pequena fábrica no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e em 

1974 a empresa deixou de oferecer seus produtos em lojas e começou a vende-los 

num modelo de venda-direta que se mostrou um sucesso e perpetua até os dias de 

hoje. 

Por volta de 2013, vi em Hilton Shintaro Yamamoto um grande acréscimo a 

empresa Natura Cosméticos AS e resolvemos contar com seus serviços na ocasião. Na 

época Hilton Shintaro Yamamoto foi contratado para o cargo de Gerente de 

Mobilidade. Neste cargo Hilton Shintaro Yamamoto trabalhou a frente da elaboração 

do projeto Natura Labs, que se tratava de um centro de inovação digital que tinha a 

responsabilidade de desenvolver ativos digitais para as consultoras Natura, além de 

trazer mais inovação para a empresa através de processos, rituais e uso da tecnologia. 

Mapeamos mais de cento e cinquenta mil startups que haviam a possibilidade de 

serem nossas parceiras no desenvolvimento tecnológico. Também analisamos 

tendências visionárias com foco no que seria utilizado atualmente, a médio e longo 

prazo. Essa visão se estendia por anos. Mais tarde Hilton Shintaro Yamamoto ocuparia 



o cargo de Gerente de Inovação e Ativos Digitais. E dentro desse ambiente de co-

criação Hilton Shintaro Yamamoto desenvolveu dois projetos de destaque:  o “Chame 

Natura” e o “Natura – Você conecta”.   

O Chame Natura consistia na elaboração de um sistema que aproximasse as 

consultoras Natura dos clientes e gerassem maior possibilidade de compra aos clientes 

independente da área onde o mesmo residisse. Funcionaria com duas formas; a 

primeira seria onde o cliente mandaria um SMS para um número indicado pela Natura 

e por esse número a empresa faria uma verificação de um consultor de residisse 

próximo a área onde o cliente resida, após a aprovação pro parte do cliente o 

consultor entraria em contato com o cliente, seja de forma pessoal ou por telefone e 

faria os pedidos realizados pelo mesmo; a segunda forma seria o cliente entrar no site 

da Natura, indicado para esse contato com o consultor e pelo portal o sistema indicaria 

um consultor que residisse próximo e o pedido seria realizado da mesma maneira que 

foi citado anteriormente. 

O Natura – Você Conecta, onde Hilton Shintaro Yamamoto já aparecia como 

Gerente de Inovação e Ativos Digitais, consistia numa parceria com as empresas Claro 

AS e PagSeguro onde seriam disponibilizadas a consultoras um Chip com vantagens em 

acesso ao site e aplicativos da Natura de forma gratuita; ligações e acesso a internet 

com baixo custo; uma máquina portátil para utilizar o pagamento a cartões de crédito 

e débito a aqueles que poderiam vir a sofre inadimplência por taxas, porém as mesmas 

eram abaixo do valor cobrado no mercado e um aplicativo móvel apto a IOS e ao 

Sistema Android, onde a consultora poderia fazer o pedido dos produtos Natura, 

acompanhar a entrega ou até mesmo a disponibilidade do produto em estoque, pois a 

consultora que utilizasse o chip disponibilizado pela Natura, utilizaria o aplicativo de 

forma gratuita. Esse projeto foi um sucesso, onde receberíamos o prêmio: as 100+ 

Inovadoras no uso de TI em 2015, realizado pela IT Mídia.  

Em 2020 vi uma nova possibilidade de trabalhar, o que se passa atualmente, ao 

lado de Hilton Shintaro Yamamoto, isso já na Banco Safra, onde o mesmo veio a 

ocupar o cargo de Head de Inovação Digital e Alianças. Hilton Shintaro Yamamoto, em 

seu cargo como Head, tem a responsabilidade de elaboração de apps e sites, de 

acompanhar projetos digitais com um olhar de inovação e Growth Hacking para assim 

trazer diferenciação para a empresa, dentro do âmbito digital. Tem trabalhado em 

alguns projetos dentro do escopo que envolvem Conta de Investimento para cliente 

digital, Home Broker e ChatBot para atendimento e relacionamento com o cliente 

através dos canais digitais. 

Com sua habilidade em gerenciamento de produtos, elaborando inovações em 

termos de serviço e acessibilidade para clientes, com isso gerando e explorando outras 

demandas, com todo seu histórico saber utilizar o que há de disponível em termos 

tecnológicos em uma organização, gerando resultados, além da sua criatividade na 

exploração de novos mercados, os Estados Unidos teria a ganhar em disponibilizar o 

Green Card a Hilton Shintaro Yamamoto, para que o mesmo pudesse oferecer seus 

serviços no campo tecnológico e gerindo inovações e implementando avanços na área, 



com excelência que demonstrou em todas as oportunidades as quais trabalhamos 

juntos e as colocaram como um profissional de destaque no campo da inovação e 

elaboração de soluções tecnológicas. 

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

Shintaro Yamamoto e seu trabalho. 

 

Atenciosamente,  

Rodrigo Gustavo Bezerra da Silva. 


