
 

 

 

COMUNICADO 

 

Caro Fornecedor, 

 

YAZAKI ARGENTINA S.R.L. ("YAS"), entidade jurídica de direito privado, domiciliada na 

Rota Pan-Americana 9 km 55,5 – Loma Verde, Escobar, Província de Buenos Aires, Argentina, 

neste ato, por seu representante, informa o que segue abaixo. 

 

Em 03/03/2022, o Banco Central da República Argentina ("BCRA") publicou a 

Comunicação "A" 7466, que limita os pagamentos a fornecedores estrangeiros neste ano de 

2022 de acordo com o menor montante de importações feitas em 2021 + 5% ou em 2020 + 70%. 

A comunicação "A" 7466 também criou a classificação de importação SIMI A e B abaixo. 

 

SIMI A – Pagamentos sem cambio 

SIMI B – Licença automática: Pagamento em 180 dias 

SIMI B – Licença não automática – BK: Pagamento normal. 

 

Recentemente, em 27/06/2022, o BCRA publicou a Comunicação "A" 7532, que 

modificou as regras de "Foreign and Exchange" e impôs novas restrições aos pagamentos em 

moeda estrangeira em operações de importação. Dentre as restrições supracitadas impostas 

pelo BCRA, foi determinado o prazo de pagamento a fornecedores estrangeiros em 180 dias a 

partir do recebimento da mercadoria na Argentina, para operações de importação e para 

fornecedores cujas exportações para a YAS excederam o limite de importação para 2022, 

calculado com o critério acima, de Comunicação "A" 7466. 

 

Como resultado das restrições, a YAS está parcialmente impedida de efetuar o 

pagamento aos seus fornecedores dentro dos prazos contratualmente estabelecidos e pode 

incorrer em atrasos. 

 

No entanto, a interrupção ou atraso dos pagamentos pela YAS, como resultado das 

restrições impostas pelo BCRA, estão completamente fora de seu controle, não podem ser 

consideradas como infração aos Contratos vigentes entre as Partes e, por essa razão, constituem 

um evento de força maior. 

 

A YAS está buscando proativamente todos os meios possíveis para superar as restrições 

impostas pelo BCRA, está trabalhando para minimizar os impactos aos seus fornecedores e irá 

informá-lo sobre o resultado dos fatos relacionados a este evento de força maior. 

 

Agradecemos sua compreensão e colaboração, e permanecemos à sua disposição para 

qualquer esclarecimento que possa ser necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 

YAZAKI DO BRASIL LTDA 

Flávio Carvalho da Silva Araújo 

Vice-Presidente do Departamento de Compras 

p/


