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CHEVROLET PRISMA

l VIDA A BORDO
Boa posição de dirigir, baixo 
nível de ruído e jeitão mais 
moderno da cabine agradam.

+PRÓS +CONTRAS
l DESEMPENHO E ESPAÇO
Sedã ficou bem mais esperto 
com o novo 1.6 SCe. Cabine é 
a mais ampla do segmento.

l ACABAMENTO
Materiais muito simples e 
desenho datado afugentam o 
comprador mais emocional.

RENAULT LOGAN

+PRÓS +CONTRAS

Sedã da Chevrolet recebeu atualizações no visual e ajustes no 1.4 para 
reduzir consumo, enquanto o Renault traz 1.6 inédito com 12 cv extras

Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

O s sedãs Prisma e Logan 
trazem  atualizações  
importantes  na  linha  

2017.  Neste  comparativo,  o  
Chevrolet, que recebeu reestili-
zação e ajustes nos motores, é 
representado pela  versão LT,  
com seu 1.4 de até 106 cv e tabe-
la a partir de R$ 54.890. O Re-
nault vem, na configuração Ex-
pression, a partir de R$ 53.500, 
com o novo 1.6 de até 118 cv da 
“família” SCe.

A boa posição de dirigir, o 
baixo nível de ruído e o aspecto 
mais  moderno da cabine do 
Prisma agradam. Porém, além 
de ser mais rápido e espaçoso 
que o concorrente, o Logan cus-
ta menos, ganha em equipa-
mentos e tem peças e seguro 
mais baratos, o que lhe garan-
tiu a vitória no duelo. 

Os dois sedãs estão mais eco-
nômicos. O consumo médio do 
Prisma baixou 18% e o do Lo-
gan, 21%, segundo dados das 
fabricantes. Contribuem com 
isso os novos câmbio manual 
de seis marchas do Chevrolet e 
o  sistema  start&stop  do  Re-
nault, que desliga o motor em 
paradas prolongadas.

Essa dupla empatou no con-
sumo urbano,  com 13,0  km 
por litro de gasolina, de acordo 
com dados do Inmetro. Na es-
trada, o Prisma roda 15,4 km/l, 
ante 13,8 km/l do Logan, gra-
ças à sexta marcha, que ajuda a 
reduzir o giro do motor. 

Em movimento, quem busca 
desempenho vai se dar melhor 
com o Logan. Seu novo 1.6, que 
é 12 cv mais potente que o ante-
rior, garante boas respostas ao 
acelerador. O torque máximo 
surge a 4 mil rpm, mas mesmo 
assim as retomadas em giros 
baixos são convincentes. 

O Prisma é ágil  na cidade, 
mas fica aquém do rival em si-
tuações que exigem força, co-
mo aclives e retomadas, sobre-
tudo quando está carregado.  
Por outro lado, o funcionamen-
to de seu 1.4 é bem mais suave e 
silencioso que o 1.6 do rival, 
mesmo em rotações altas. No 
Logan, o ruído do 1.6 fica bem 
acentuado acima dos 80 km/h.

O Prisma que aparece nas fo-
tos dessas duas páginas e tam-
bém na capa do caderno é da 
versão LTZ, de topo na linha.

l CUSTO-BENEFÍCIO
Prisma é mais caro e menos 
equipado que o rival. Motor 
1.4 não chega a empolgar. 

Traseira do Chevrolet foi renovada e ganhou spoiler saliente Porta-malas do Renault leva 10 litros a mais que o do concorrente
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