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Um narcisista pode ser um 
grande líder? (Positivo)

Padrões Inflexíveis = 
atenção ao detalhe, 
precisão, e domínio

Grandiosidade/Merecimento =
tem uma visão geral, 
visão panorâmica,

disposto a pisar em calos para 
fazer algo acontecer

Medo do Fracasso = orientado
para o desempenho, competitivo,

motivado para o sucesso



Um narcisista pode ser um 
grande líder? (Negativo)

⮚Desconfiança = crítico e suspeito dos motivos dos outros

⮚Privação emocional = hiperautônomo, sem espírito de equipe

⮚Defectividade/vergonha = ciumento, defensivo e crítico em 
relação aos colegas e subordinados

⮚Busca por aprovação = proprietário, egocêntrico, ciumento, 
defensivo e crítico em relação a colegas e subordinados

⮚Autocontrole insuficiente = interruptivo, impaciente, prolixo, 
envolve-se em assumir riscos impulsivos e comportamentos 
viciantes

⮚Merecimento = quebra de regras, desrespeito aos outros, 
desdém, exigindo tratamento especial por parte de outros.



Grandiosidade

O Narcisismo Grandioso
é caracterizado por 
extroversão, baixo 
neuroticismo e 
expressões abertas de 
sentimentos de 
superioridade e 
merecimento.



Narcisista Vulnerável 
(Dissimulado)

Narcisismo Vulnerável reflete 
auto-absorção introversiva, 
alto neuroticismo, 
hipersensibilidade até mesmo 
a críticas gentis e uma 
necessidade constante de 
reafirmação.



Narcisismo e “Ecoísmo”

Traços de agente referem-se à auto-
afirmação e independência,
Traços comunal referem-se à 
preocupação com os outros e 
sensibilidade interpessoal
Narcisismo: características exageradas 
de agente (também pode incluir 
conquistas para o bem dos outros, 
como no narcisismo saudável)
Ecoísmo: silenciamento de suas 
necessidades/voz; focar demais nas 
necessidades dos outros para evitar a 
culpa e parecer narcisista (Craig Malkin)

Integração Agente/Comunal

Dar
Rece
ber



Imagem do Tensor da Difusão
“Uma das principais características dos narcisistas é que eles transmitem 
uma sensação de confiança. No entanto, a atividade cerebral dessas 
pessoas é inconsistente com sua aparência. Em um nível neural, os 
narcisistas parecem carentes e inseguros. Chester, et al. usaram um 
método de medição da atividade cerebral chamado imagem do tensor de 
difusão, que mede a quantidade de atividade conectada entre diferentes 
áreas do cérebro. Essas varreduras produzem diagramas de fiação mais 
precisos do cérebro, em contraste com as varreduras de ressonância 
magnética estrutural (RME) que mostram a massa cinzenta do cérebro e 
as varreduras de RME funcionais (RMEf) que medem a atividade neural 
geral. 

Pontuações mais altas de narcisismo foram associadas a menor 
conectividade entre certas áreas do cérebro. Essas áreas estão associadas 
à capacidade de pensar positivamente sobre si mesmo e, portanto, a baixa 
atividade nessas áreas pode levar os indivíduos com TPN a buscar 
repetidamente a afirmação dos outros. Isso é consistente com as teorias 
de que os narcisistas têm dificuldade em entender seu próprio 
autoconceito e podem ter baixa autoestima implícita sob uma 
apresentação autoritária, aparentemente confiante e arrogante. ” 

https://www.imedpub.com/articles/the-cognitive-neuroscience-of-narcissism.php?aid=22149
A neurociência cognitiva do narcisismo

George FR1,2* and Short D1,3

https://www.imedpub.com/articles/the-cognitive-neuroscience-of-narcissism.php?aid=22149


Origens do 
Narcisismo

⮚Limites Insuficientes

⮚Usado ou Manipulado

⮚Aprovação Condicional & Hipercritisismo 

⮚Rejeição & Exclusão Social

⮚Solidão & Isolamento



Necessidades não atendidas 
da infância no narcisismo

⮚Amor Incondicional & Atenção

⮚Sustentação, Nutrição & Afeto

⮚Aceitação & Elogios

⮚Empatia & Compreensão

⮚Limites Realistas

⮚Confiança



Esquemas Iniciais 
Desadaptativos  
em TPN

Desconfiança

Privação emocional (especialmente afeto e empatia)

Defectividade / Vergonha

Isolamento social

Fracasso

Emaranhamento (especialmente em casos de sucessores 
legados)

Padrões inflexíveis

Busca por aprovação

Arrogo

Autocontrole insuficiente



Modos de Esquema Específicos no 
Narcisismo

⮚ Modo Criança Solitária / Envergonhada

⮚ Criança Impulsiva

⮚ Modo de Sobrecompensação

⮚ Modo de auto-estimulação desligado

⮚ Crítico Exigente

⮚ Adulto Saudável



Por que os líderes fazem as 
coisas disfuncionais que 
fazem?

“Aprender a antecipar e mitigar padrões 
emocionais prejudiciais é importante, mas 

também é importante redefinir as 
expectativas”, escrevem Wendy Behary e 

Michael Watkins.

https://iby.imd.org/leadership/why-leaders-do-the-
dysfunctional-things-they-
do/?utm_source=DME&utm_medium=em&utm_cam
paign=GM-June21&utm_term=DM-
GM&utm_content=GM-Infosession 

Publicado em I pelo IMD / Leadership

Maio de 2021



Muitos (especialmente aqueles 
em posições de liderança sênior) 
nunca farão terapia, a menos que 
haja uma ameaça significativa 
para sua vida profissional ou 
pessoal, como rebaixamento de 
carreira, acusações legais, perda 
financeira ou divórcio.



Não é novidade 
que os narcisistas 
costumam ser 
encontrados em 
funções de 
liderança e cargos 
de sucesso

A hiper-autonomia e o alto desempenho 
compensam o amor incondicional

A Criança Escolhida / A Criança do Legado 
(Emaranhamento, em alguns casos)

Padrões inflexíveis e os críticos exigentes 
internos

Busca por aprovação para compensar por 
vergonha e insegurança profundamente 
incorporadas



Amostra de 
Narcisismo nas 
Funções de 
Liderança

⮚ No final das contas, concluímos que muitos 
executivos operam na "sombra" de seus 
esquemas iniciais desadaptativos de 
maneiras que minam profundamente sua 
eficácia como líderes. 

⮚ A volatilidade e o comportamento agressivo 
podem deixar todos “pisando em ovos” e 
sem vontade de desafiar o líder narcisista, 
mesmo quando estava claro que ele estava 
errado.

⮚ A necessidade constante de buscar 
reconhecimento e aprovação impede que o 
líder narcisista “apareça” com mais força e 
eficácia.



Pesquisa

Construímos um questionário enfocando dez esquemas que 
hipotetizamos serem suscetíveis de influenciar a liderança 
executiva. Enviamos o questionário a uma amostra de ex-
participantes de um programa de liderança executiva de 4 
semanas na Escola de Negócios do IMD, obtendo 55 respostas. A 
análise dos dados mostrou que os líderes relataram frequências 
significativas para três dos dez esquemas selecionados, conforme 
tabela. O esquema com a frequência mais alta foi “Padrões 
Inflexíveis”, com quase 50% dos entrevistados indicando que era 
Quase ou Totalmente Verdadeiro que eles exibiam os 
comportamentos associados.



Resultados
Respostas mais altas ...

(pesquisa não administrada em um ambiente terapêutico)

Maioria Verdadeiro
Ou

Completamente
Verdadeiro

Padrões 
Inflexíveis

Busca por 
reconhecimento

Arrogo



Esquemas Modos Disfuncionais Gatilhos Comuns

Padrões Inflexíveis
A necessidade de cumprir, e muitas 
vezes fazer com que os subordinados 
cumpram, padrões impossivelmente 
altos de desempenho, muitas vezes 
impulsionados pelo medo de críticas 
ou vergonha.

O Crítico Exigente trabalha 
constantemente, impõe demandas 
irrealistas ou insustentáveis a si 
mesmo e aos outros, e não pode se 
sentir satisfeito ou ter 
reconhecimento e comemorar 
realizações.

• Subordinados que não atendem a 
padrões muito elevados.

• Subordinados que não são vistos  
trabalhando duro ou sendo 
suficientemente comprometidos.

Busca por Reconhecimento
Ênfase excessiva em obter atenção e 
aprovação de outras pessoas que são 
percebidas como tendo status 
elevado para terem um senso de 
autoestima.

O que Busca por Aprovação se 
esforça demais para impressionar 
aqueles que são considerados 
importantes ou especiais, às vezes a 
ponto de receber crédito não apenas 
por seu trabalho, mas pelo trabalho 
de outros.

• Reuniões com VIPs, como 
investidores, proprietários, sócios.
• Encontros com clientes "especiais" 
ou colegas de primeira classe.
• Estar na companhia de pessoas com 
pessoas, cargo ou status especial.

Merecimento
A crença de que se é superior às 
outras pessoas, tem direitos e 
privilégios especiais e/ou não está 
sujeito às regras de reciprocidade que 
regem as interações sociais normais.

O Narcisista dita as regras e as 
quebra e mascara as inseguranças e 
os sentimentos de inadequação, 
agindo como se fosse melhor do que 
os outros.

• Ser interrompido ao falar
•Ter que esperar a sua vez.
• Ser incomodado.
• Atividades que geram desconforto 
ou falta de gratificação imediata.
• Ter que ouvir outra pessoa por um 
período de tempo.

Esquemas, Modos Disfuncionais e Gatilhos



Então ... O “tipo bem-
sucedido” é mais fácil 
de tratar?

⮚ Maior grau de adulto saudável (domínio da 
tarefa, precisão, funcionalidade)

⮚ Acesso a recursos e pessoas poderosas

⮚ Acesso a multiestimulação, muitos 
“brinquedos” e distrações

⮚ Elogios elevados por realizações excepcionais 
reforçam o comportamento e prejudicam  o 
valor do envolvimento emocional e da 
responsabilidade pelo impacto negativo sobre 
os outros.



Vantagem!

Há algo que ele provavelmente perderá ... 
algo que importa ... alguma consequência 

que eles NÃO querem experimentar?



Atendendo às 
Necessidades 
Básicas

Correção Parcial

Experiências Emocionais



Confrontação 
Empática

⮚ “Sentindo a história” - Diferenciando o 
passado do presente.

⮚ Vinculando e rotulando reações 
desadaptativas e padrões autodestrutivos.

⮚ Compreender / Responsabilizar / Definir 
Limites

⮚ Aprendendo a tolerar as frustrações



“Realidade” do Terapeuta e Elaboração de Palavras
para o Uso Eficaz da Confrontação Empática

⮚Benefício da Dúvida

⮚Definição de Limites

⮚Intenção Transparente

⮚Voz do Narrador



A Arte e o Ofício de Confronto 
com um Narcisista ...

⮚Qual é a necessidade (precisa nos ajudar a 
navegar)

⮚O que você sabe sobre o paciente narcisista 
que está enfrentando?

⮚O que você NÃO pretende transmitir?

⮚O que você quer que o paciente ouça / saiba?

⮚Por que isso Importa?



Intencionalidade transparente …

Trazendo intenção
Em primeiro plano

Processo Vs. Conteúdo::
⮚O que você quer que eu saiba,  
entenda,  realmente “interprete” do 
que você está me dizendo?
⮚Aqui está o que eu não quero que 
você sinta ... não quero impor a você.
⮚Aqui está o que sei que você pode 
sentir quando digo ...

Intenção = Impacto = Comunicação 
Saudável



Integração de 
Conceitos da 
Neurobiologia 
Interpessoal

Trazendo o Cérebro a Bordo:
Mitigando questões de vergonha e evitação, 
abrindo um caminho para o trabalho focado 
na emoção  

Ativação do Esquema =
Ativação de Memória Implícita



Trabalho Focado na Emoção

Imagens
Diálogos 

de 
Modo



MENSAGENS 
IMPORTANTES e 
SIGNIFICATIVAS

“Que pena, Joe ...
Sua mensagem se perdeu 
na entrega ”



“Eu estou 
exausto… 

Preocupado”



Um Processo Paralelo



Quando Acionado pelo Narcisista

Desisti
r

Permiti
r

Evitar

Competir
Punir de forma 

passivo-
agressiva.



Enfrentando 
Nossos 
Próprios 
Esquemas e 
Modos ao 
Tratar o 
Narcisista

Criando um espaço seguro para seu

Modo Criança Vulnerável

32



Obrigada!

⮚wendy.behary@gmail.com 

⮚https://disarmingthenarcissist.com/ 

⮚https://schematherapycommunity.com/

⮚https://schematherapysociety.org/

⮚https://schematherapytraininginstitute.com 


