
A criatividade da Casa da Moeda no design da nova nota 
Carlos Roberto de Oliveira 
 
"A beleza é um desejo, segurança é fundamental" 
 
O engenheiro, de 55 anos, está há 26 no cargo. É ele que coordena todo o processo de 
produção das moedas nacionais com o Banco Central. 
 
Qual foi o processo de criação das novas notas? 
 
A criação não se resume a uma pintura artística ou a um designer. A premissa que 
trabalhamos aqui é: a beleza é um desejo, a segurança é fundamental. Nosso desafio é unir as 
duas coisas. Todo o design da nota é feito a partir do projeto de segurança. O assunto da nova 
nota chegou aqui em 2003. Ficamos mais de dois anos só em cima de testes. Na parte do 
design, iniciamos em 2008. Essa parte artística vai muito além dos elementos visíveis na nota 
a olho nu. 
 
Há imagens secretas? 
 
Sim. Uma nota tem diversas camadas que podem ser vistas em três níveis. Num segundo 
nível, em luz ultravioleta (UV), podemos ver uma série de elementos escondidos. Na parte em 
branco da nota, está uma marca d’água que tem um desenho não específico, mas em UV 
aparece a marca d’água da onça multitonal, que fica muito bonita. 
 
Quantos elementos? 
 
Não sei ao certo. Cada camada da nota tem três cores, que resultam em centenas de 
variações tonais para dificultar o trabalho dos falsários. Além disso, criamos centenas de 
desenhos baseados na flora e na fauna do Brasil. Tudo é feito em computação gráfica. A 
produção custa R$ 230, 28% a mais que a anterior. 
 
Teve inspiração no euro? 
 
No que diz respeito aos aspectos de segurança. E o design é feito em cima disso. Tiramos o 
número do meio da nota para as laterais, o que facilita a visualização. A diagramação atual 
também foi feita para estar alinhada com a marca tátil que identifica o valor para o deficiente 
visual. 
 

 
 

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 34. 


