
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 Sócio Gerente da 

Red Uno, uma empresa provedora de internet, localizada em Patagónia, Argentina. 

Descrevo que tive a oportunidade de trabalhar com Hilton Shintaro Yamamoto em 

duas ocasiões; a primeira sendo na StarMedia do Brasil, entre 1999 e 2000, e a 

segunda ocasião sendo na MediaMóvel do Brasil, entre 2005 e 2006. Se tratando da 

StarMedia, essa é uma empresa latina líder na Internet, fundada em 1996 por 

Fernando Espuelas e Jack Chen como o primeiro portal pan-regional da internet para o 

público de língua espanhola e portuguesa. Nos anos 90 a StarMedia conquistou o feito 

de se tornar um dos maiores sites de internet, isso medido pelo público-alvo e o único 

dentre estes que não estava em inglês. Na StarMedia, no período em que atuei com 

Hilton Shintaro Yamamoto, eu ocupava o cargo de Diretor de Novos Negócios e vi uma 

oportunidade espetacular na contratação de um profissional de mais alto nível como 

Hilton Shintaro Yamamoto, que na ocasião atuou como Analista de Suporte, exercendo 

o cargo em questão com excelência e maestria até o último momento de vínculo do 

mesmo com a empresa. Nesta primeira experiência Hilton Shintaro Yamamoto pude 

constatar seu elevado nível profissional, onde apreciaria uma segunda oportunidade 

de trabalhar com o mesmo. 

 

Na segunda ocasião em que trabalhei com Hilton Shintaro Yamamoto, na 

StarMedia, eu ocupava o cargo de Gerente de Projetos de TI e vi em Hilton Shintaro 

Yamamoto a oportunidade de trabalharmos juntos novamente, e dessa vez o contratei 

para o cargo de Desenvolvimento de Produtos/Coordenador de Projetos, pois o 

mesmo possuía habilidades obter informações precisas do mercado, suas necessidades 

e utilizá-las na elaboração de produtos na área de telefonia móvel e realizar toda 

gestão do projeto. Hilton Shintaro Yamamoto trabalhou em vários projetos neste 

sentido, como no Quiz do Esporte Interativo, onde a emissora transmitia jogos da 

Champions League e no decorrer da transmissão os telespectadores poderiam 

concorrer a prêmios como viajes, videogames, entre outros, caso enviassem uma 

mensagem para o número indicado, respondessem as perguntas pré-programadas e 

caso acertasse, o mesmo recebia um cupom onde concorreria aos prêmios indicados. 

O projeto de Hilton Shintaro Yamamoto foi um sucesso, pois houve mais de um milhão 



de participantes, quatrocentos mil acessos por jogo, o que era um feito dado a época e 

a facilidade da utilização do SMS e obtivemos mais de quinhentos mil reais por 

transmissão. O outro projeto em que Hilton Shintaro Yamamoto desenvolveu 

enquanto trabalhávamos juntos foi o Projeto MTV - Control Freak, que era um 

programa de TV produzido e exibido pela MTV entre os anos de 2005. No programa 

acontecia uma disputa de videoclipes, onde três videoclipes eram selecionados para 

obter o “título” de melhor videoclipe da ocasião. O videoclipe vencedor do programa 

anterior era exibido numa espécie de videogame portátil por SMS, no canto inferior da 

tela eram fixadas imagens dos videoclipes que estavam em disputa no momento e 

simultaneamente os telespectadores enviavam mensagens fazendo suas votações. 

Cabe citar que criamos um gerenciador de SMS com um sistema de reboot que gerava 

perguntas, ou seja, se tratava de um quiz, onde os telespectadores respondiam 

perguntas e acumulavam pontos, os mesmos assistiam outros telespectadores 

jogarem e participarem do programa por mensagens. Também houveram outros 

projetos em que Hilton Shintaro Yamamoto elaborou e geriu no período em que 

trabalhamos juntos, demonstrando sua enorme habilidade em inovar, sua capacidade 

diplomática em resolver problemas, implementar projetos com o envolvimento e 

compreensão dos fatores tecnológicos disponíveis e comprovando ser um profissional 

de calibre internacional, o que agregaria muito ao EUA. 

  

Com ambas as experiências que tive ao lado de Hilton Shintaro Yamamoto, entre 

1999 e 2006, tanto na StarMedia quanto na MediaMovel, o mesmo comprovou-se 

além das altas expectativas que o mercado possui, se mostrando atualizado e capaz de 

elevar o patamar no que se trata de inovação no campo tecnológico em qualquer país 

em que o mesmo se proponha a desempenhar suas funções, sendo o EUA favorecido 

de disponibilizar o Green Card a Hilton Shintaro Yamamoto, para que o mesmo 

desempenhasse suas funções profissionais no campo tecnológico e gerindo inovações, 

com excelência que demonstrou em todo o período que trabalhamos juntos e em toda 

a sua carreira. 

Por favor, não hesite em contactar-me para qualquer informação adicional sobre 

Hilton Shintaro Yamamoto e seu trabalho. 

 

Atenciosamente,  

Alejandro Castro. 


