
Um mundo ideal, brilhante e limpo  
 
"Não somos um shopping center", insiste Henry Segerstrom, com um sorriso 
simpático. "Somos um centro de varejo planejado." Em outras palavras, não 
confunda o South Coast Plaza da família Segerstrom com esses centros de compras 
vulgares onde adolescentes barulhentos compram camisetas extravagantes e 
mastigam seus Big Macs em movimento. Divulgação  
   
O cliente do South Coast Plaza vai de Burberry a Bulgari, entra na Louis Vuitton e 
almoça no Pinot Provence. Citando uma frase de Segerstrom: "A qualidade é um 
bom investimento". Até onde exatamente é bom, é uma pergunta que Segerstrom, 
com uma aparência bem mais jovem que os seus 83 anos, não vai responder. O 
South Coast Plaza é controlado parcialmente pela C.J. Segerstrom & Sons, uma 
parceria familiar fechada estabelecida pelo avô de Henry, um imigrante sueco, e em 
parte individualmente por membros da família. Mas Henry admite que o Plaza já 
vem há algum tempo gerando receitas anuais de US$ 1 bilhão - e caminha para 
atingir US$ 1,5 bilhão no ano que vem. Pela maioria dos cálculos, esses números 
significam que o South Coast Plaza, uma reluzente construção de cerca de 270 mil 
metros quadrados, já é o shopping center de maior receita bruta dos Estados 
Unidos.  
 
Há lucros mais do que suficientes para permitir que Segerstrom, que se parece 
elegantemente conservador em um terno risca de giz, seja um dos mais notáveis 
filantropos culturais dos EUA. Ele doou US$ 40 milhões de seu próprio dinheiro para 
o Orange County Performing Arts Centre, que fica ao lado de seu shopping.  
 
O interesse pelas artes é antigo e profundo. Mas também faz sentido 
comercialmente. Segerstrom menciona o prefeito de Nova York, Michael 
Bloomberg, pelo impacto econômico do "turismo cultural". Ele acredita que existe 
uma sinergia entre fazer compras na Tiffany e atravessar a rua para assistir um 
espetáculo de ópera no Arts Centre (em outubro, a Kirova Opera vai apresentar o 
Ciclo dos "Anéis" de Wagner, com Plácido Domingo como Siegmund). Também 
ajuda com os inquilinos: Bernard Arnault, da LVMH, e sua esposa podem voar de 
Paris até lá e não se sentirem como se tivessem pousado em uma terra desolada.  
 
No entanto, a sinergia mais prosaica é com a Interstate 405, rodovia que também é 
conhecida como San Diego Freeway, um caminho de múltiplas faixas que vem de 
Los Angeles. Antes da abertura da 405, no fim dos anos 1960, a sorte de 
Segerstrom, alimentada pela aquisição de um terreno agrícola plano nos arredores 
de Costa Mesa, dependia primeiro do mercado de lima beans, um tipo de feijão, e 
depois da fazenda que os Segerstrom conseguiram transformar em uma área de 
uso industrial. Na verdade, num gesto que certamente tem muito a ver com o 
sentimento, o rancho da família, com suas magnólias e laranjais, permanece 
intacto, bem perto da 405 e do escritório, de onde Segerstrom mostra o que 
sobreviveu da fazenda.  
 
Em retrospecto, a idéia de Segerstrom de estabelecer o shopping center (desculpe, 
"centro de varejo planejado") para ele coincidir com a rodovia parece óbvia. Afinal, 
a localização é tudo para os empreendedores espertos, e o South Coast Plaza, que 
abriu as portas em 1967 (quando a 405 estava perto de ser concluída), se encontra 
num ângulo estratégico entre a San Diego Freeway, que vem do oeste, e a Santa 
Ana Freeway, que vem do norte.  
 
Mesmo assim, na época o sucesso não era de maneira nenhuma uma certeza: 
Orange County tinha uma população relativamente pequena e havia um excesso de 
competição entre os grandes construtores de shopping centers americanos. "Todo 
mundo falava com os mesmos lojistas, de modo que estávamos apenas nos 



duplicando. Desenvolver centros de varejo ficou parecido com uma linha de 
produção", diz Segerstrom.  
 
Daí o impulso para oferecer algo especial, muito embora o Plaza fosse precisar de 
inquilinos de peso como a Macy's. "Não havia o suficiente no mercado para 
satisfazer as projeções de todo mundo", diz Segerstrom, "Nós decidimos adotar 
uma abordagem voltada para o luxo - e os lojistas tiveram de concordar que não 
abririam outra loja em Orange County".  
 
Deixe os astros do cinema e os advogados de Hollywood fazerem suas compras em 
Beverly Hills; o South Coast Plaza iria atrair um grupo crescente de consumidores 
afluentes ao sul do aeroporto internacional de Los Angeles.  
 
Lá, os ricos estão ficando mais ricos e há mais deles. Com pouco mais de 3 milhões 
de moradores, duas vez mais que em 1970, Orange County (OC) é o terceiro 
condado mais densamente povoado dos EUA; sua economia está entre as 40 
maiores do mundo; e a renda média das pessoas que compram no South Coast 
Plaza foi de US$ 93,8 mil no ano passado.  
 
É difícil lembrar os dias difíceis do começo da década de 1990, quando a indústria 
da defesa instalada na região sofreu e o condado, depois de uma série de 
investimentos ruins, declarou falência.  
 
O truque é manter a imagem do Plaza adequadamente polida. Em parte isso 
significa muita reforma, envolvendo mármore travertino, que até o fim do ano que 
vem terá custado US$ 25 milhões aos Segerstrom, e outros US$ 100 milhões aos 
lojistas. Mas também significa atrair o tipo certo de lojista.  
 
Na década de 1970, Segerstrom convenceu a indecisa família Nordstrom de Seattle 
a abrir no Plaza sua primeira loja de departamentos na Califórnia; até o fim deste 
ano haverá lojas para a Carolina Herrera e a Jo Malone de Londres. Tudo isso 
explica porque a revista "Vogue" descreveu o South Coast Plaza como "um tipo de 
mundo ideal onde tudo é brilhante, novo e limpo, perfeito e promissor". Mesmo 
assim, há uma dúvida inoportuna: quais são os planos para o mundo ideal pós 
Henry Segerstrom? A resposta dele é imediata: "Este é um assunto particular". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jul. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


