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Resumo: O presente trabalho busca analisar o capital financeiro, desde seu surgimento a finais do 
século XIX, passando por diversas mudanças no período de entre guerras (1914-1945), pelo 
desenvolvimentismo aplicado por diversos países do globo, chegando a contemporaneidade com 
características distintas e que se mundializaram cada vez mais. Para isso, faz um recorrido sobre o 
surgimento do capitalismo, passando pela acumulação primitiva, os primeiros tipo de capitais – 
comercial e usurário –, pelo surgimento do crédito e do capital produtor de juro, chegando ao 
fenômeno da globalização que torna a economia mundialmente integrada. Além disso, analisa 
como o capital financeiro se apresenta no Brasil, o qual se tornou mais visível a partir dos anos de 
1950, cuja análise chega até os dias atuais com o governo do Partido dos Trabalhadores, 
concluindo que o papel estatal, não apenas no Brasil, mas como em todos os demais países do 
mundo, é de suma importância para que o grande capital financeiro possa se reproduzir e ganhar 
cada vez mais espaço dentro dos marcos capitalistas. Agradecemos ao Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Probic/Unila) pela 
bolsa de iniciação científica concedida. 
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