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"Da última vez em que você me entrevistou, em 2005, eu estava do lado dos mocinhos", 
brinca o ex-diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo, Gustavo Marrone, atual titular 
da nova diretoria de autoregulação da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), ao atender 
a reportagem do Valor, na semana passada. Isso significa que agora ele está do lado dos 
bandidos? "De maneira nenhuma, minha missão aqui é justamente quebrar essa dicotomia, de 
que apenas um dos lados - consumidor ou banco - tem razão", afirma Marrone. "A razão está 
com a lei e nosso trabalho é adequar o atendimento dos bancos à legislação e levar as 
instituições a oferecer mais do que isso, melhorando assim sua relação com a clientela". 
 
Desde janeiro, os bancos passaram a adotar um código de autoregulação instituído pela 
Febraban. Marrone, de apenas 33 anos, tomou posse em dezembro no novo cargo de diretor 
de autoregulação. Antes disso, passou por uma sabatina com pelo menos 12 presidentes ou 
diretores de bancos, que queriam se certificar se aquele novato no setor estava preparado o 
suficiente para assumir a empreitada - nada fácil, diga-se de passagem, considerando a 
imagem desgastada que os bancos carregam há décadas na sociedade. 
 
Currículo não lhe falta. Marrone é formado em Direito, com especialização em processo civil, 
mestre em direito constitucional pela Universidade de São Paulo (USP), foi professor de pós-
graduação da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Mackenzie, além de conselheiro da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo (Ipem). Depois do Procon-SP, voltou-se à advocacia, no escritório Manesco, 
Ramirez, Perez, Azevedo Marques. "Prestei consultoria à Febraban e disso nasceu o convite 
para assumir o cargo, que era pleiteado por outros candidatos também." 
 
Marrone acredita estar preparado para a função, acima de tudo, por ter tido a experiência do 
"outro lado", por ter ficado tão próximo das queixas dos consumidores. E vai se dedicar para 
que a autoregulação, realmente, funcione. "Caso contrário, ela perde a credibilidade", diz.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


