
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 

Produções e Soluções do Grupo Globo localizado em São Paulo, Brasil. Esse é o maior 

conglomerado de mídia e comunicação do Brasil e da América Latina. O grupo é 

composto pela Rede Globo, Sistema Globo de Rádio, Globosat, Infoglobo, Editora 

Globo, entre outros; além de ser mantenedora da Fundação Roberto Marinho. Em 

2016 o Grupo Globo foi citado entre os maiores proprietários de mídia no mundo, de 

acordo o ranking produzido pela consultoria Zenith Optimedia, sendo a única empresa 

brasileira na lista. 

Na ocasião em que trabalhei com Hilton Shintaro Yamamoto, eu ocupava o cargo 

de gestor na IG – Internet Grupo do Brasil, empresa que é uma provedora de acesso à 

internet brasileira de banda larga e acesso discado à internet, adquirido em 2004 pelo 

grupo Brasil Telecom e mais tarde fundido aos portais iBest e BrTurbo, que já eram 

propriedade da empresa de telefonia. Em 2010 o IG foi adquirido pela Oi após a venda 

da Brasil Telecom. Mais tarde, em 2012, a empresa portuguesa Ongoing do quinto 

portal mais acessado no Brasil, que se notabilizou por prover acesso discado à internet 

de forma gratuita, e seguiu fazendo isso até 2016, onde passou a cobrar pela 

manutenção de contas de e-mails já criadas e por novas adesões. 

Em torno de 2007, vi a possibilidade de contar com os serviços de Hilton Shintaro 

Yamamoto, que já havia se destacado em sua empresa anterior, a Media Móvel, e que 

neste momento seria contratado para ocupar o cargo de Especialista de Produtos. 

Neste cargo Hilton Shintaro Yamamoto trabalharia com a gerencia de produtos mobile, 

e sendo responsável pelo desenvolvimento de produtos para aparelhos móveis; onde 

realizada desde a análise de mercado, observando os melhores fornecedores; 

gerenciamento de projeto, com a metodologia PMI, com o desenvolvimento de 

especificações do produto e atualmente com o Scrum, sendo Product Owner da área. 

Um dos projetos desenvolvidos por Hilton Shintaro Yamamoto foi a “verticalização 

do site para web” para os aparelhos móveis, ou seja, o site da IG que antes só poderia 

ser acessado por computadores, agora poderia também ser acessado por celulares, o 

que se demonstrou ser um grande feito em quesito de inovação tecnológica e 

implementação de novas tecnologias devido a precariedade tecnológica da época. 



Hilton Shintaro Yamamoto também se mostrou excepcional na elaboração de 

projetos como: criação de produtos de assinaturas via SMS, onde o assinante paga 

uma taxa e receberia conteúdos variados todos os dias, desde horóscopo a resultados 

de jogos de futebol e notícias; desenvolvimento de produto parceria com a Google 

Brasil, onde os usuários do Orkut poderiam enviar SMS para seus amigos de rede, além 

de receber conteúdos e alertas diretos no celular; levar os usuários do maior provedor 

de e-mails do Brasil (@ig.com.br), a utilizarem seus e-mails direto dos celulares, o que 

devido a tecnologia da época foi um grande sucesso, entre outros projetos os quais 

Hilton Shintaro Yamamoto se mostrou um exímio solucionador de problemas. 

Com experiência e aptidão em gestão de produtos tecnológicos voltados a área de 

comunicação e web, com conhecimentos em gestão e aumento de trafego de dados 

nas operadoras e audiência no site móvel da IG, Hilton Shintaro Yamamoto se mostrou 

perspicaz na elaboração de um E-commerce totalmente voltado a venda de produtos 

para celulares como imagens, sons de chamadas e vídeos, o que para época foi 

totalmente inovador e se mostrava um sucesso. 

Trabalhei ao lado de Hilton Shintaro Yamamoto até 2010 na IG, e o mesmo 

demonstrou a todo momento, sempre com inovações e novos métodos, além da 

implantação da exploração de mercados ainda não explorados, seu hábil domínio no 

campo tecnológico, o colocando entre os maiores profissionais da área em nível 

mundial. 

Com sua habilidade em gerenciamento de produtos, gestão de trafego de dados, 

desenvolvimento de aplicativos e campanhas de Marketing Mobile, com todo seu 

histórico em inovação e implementação de novas métodos utilização da tecnologia, 

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 a passos largos na área, com excelência que 

demonstrou em todo o período que trabalhamos juntos e sua experiência acumulada 

em toda a sua carreira. 

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

Shintaro Yamamoto e seu trabalho. 

 

Atenciosamente,  

Dilton Caldas. 


