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Você não precisa mais escolher entre um Mac e um PC. O Parallels Desktop permite usar o 
Windows lado a lado com o macOS no Mac. 

Use este guia para configurar e começar a usar rapidamente o Parallels Desktop 13 para Mac. 
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O que você pode fazer 
Com o Parallels Desktop, você pode: 

• Abra aplicativos do Windows lado a lado de aplicativos do MacOS, sem precisar reiniciar 

• Copiar e colar texto e arrastar e soltar objetos entre aplicativos do Windows e do Mac 

• Execute jogos e outros programas 3D do Windows 

• Transferir todos os seus dados de um PC e usá-los em seu Mac 

• Compartilhar com facilidade arquivos, dispositivos e outros recursos entre o Windows e o Mac 

• Instale outros sistemas operacionais, como versões de avaliação do Windows, Linux, outra 
cópia do macOS e ferramentas virtuais gratuitas. Você também pode usá-las em conjunto 

• E muito mais 
 

Introdução 
Após algumas etapas, você pode começar a usar os aplicativos do Windows no Mac: 

Observação: Este guia é direcionado ao uso no Windows; porém, o Parallels Desktop também é 
compatível com diversos sistemas operacionais Linux, diferentes versões do MacOS, etc. 

Passo 1: Instale o Parallels Desktop. Assim que concluir a instalação, você deve ativar o Parallels 
Desktop (pág. 9). 

Passo 2: Instale o Windows em uma máquina virtual. Existem diversas maneiras de instalar o 
Windows (ou qualquer outro sistema operacional) em uma máquina virtual. Você pode: 

• Fazer o download e instalar o Windows 10 pelo site da Microsoft (pág. 13); 

• Instalar o Windows usando um arquivo de imagem ISO, um DVD ou um pen drive USB com 
os arquivos de instalação do Windows (pág. 14); 

• Transferir um computador físico com Windows para uma máquina virtual (pág. 16); 

• Usar a máquina virtual criada em versões anteriores do Parallels Desktop ou converter uma 
máquina virtual de terceiros (VMware ou Virtual Box) para o formato do Parallels (pág. 17); 

• Usar o Windows na partição do Boot Camp (pág. 17); ou 
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• Fazer o download de uma máquina virtual já pré-instalada (pág. 18). 

Passo 3: Instale aplicativos do Windows. 

Você só precisa seguir essas etapas uma vez. Em seguida, você pode abrir e usar os aplicativos 
do Windows em seu Mac a qualquer momento. 

 



 

 

Siga as instruções nesta seção para instalar ou atualizar o Parallels Desktop. 

Observação: Você pode comprar uma versão física do Parallels Desktop 13 ou comprar e baixá-lo do 
site da Parallels. 

Neste Capítulo 
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O que você precisa 
Para instalar e configurar o Parallels Desktop 13 para Mac, você precisa de: 

• Um computador Mac com: 

• Um computador Mac com processador Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Intel 
Core M ou Xeon. 

• Ao menos 4GB de RAM (8GB recomendados) 

• Ao menos 850 MB de espaço disponível no volume de inicialização (o volume com o 
macOS) para a instalação do Parallels Desktop 

• Espaço de disco livre suficiente para cada máquina virtual e seus aplicativos (ao menos 15 
GB para cada instalação do Windows) 

• macOS High Sierra 10.13 (quando disponível), macOS Sierra 10.12 ou superior, OS X El 
Capitan 10.11.5 ou superior; OS X Yosemite 10.10.5 ou superior. 

Para identificar o processador, a memória e a versão do macOS de seu computador, 
selecione o menu da Apple > Sobre este Mac. 

• Conexão com a Internet necessária para ativação do produto, seleção de recursos e 
atualizações on-line 

• Uma das opções a seguir: 

C A P Í T U L O  2  
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• Mídia de instalação do Windows. 

Observação: Se você não tem o Windows, o Parallels Desktop pode ajudar você a fazer o download 
e instalar o Windows 10. 

• Uma conexão de internet para fazer download e instalar sistemas operacionais disponíveis 
sem custo, como Ubuntu, Fedora ou outro sistemas Linux compatíveis com o Parallels 
Desktop. 

• Uma partição de recuperação do macOS que pode ser usada para criar uma máquina 
virtual com a versão de convidado do macOS. 

• Um computador com Windows para transferir para uma máquina virtual e usá-lo no Mac 
junto com o macOS. 

• A partição do Boot Camp com o Windows para criar uma máquina virtual baseada no Boot 
Camp. 

Para obter uma lista dos sistemas operacionais compatíveis para usar o Parallels Desktop no 
Mac, consulte Supported Guest Operating Systems (Sistemas operacionais de convidado 
compatíveis) ou acesse http://www.parallels.com/products/desktop/system-requirements/. 

 

Instalar o Parallels Desktop 
Você pode instalar e executar o Parallels Desktop em algumas etapas fáceis: 

1 Você deve ter a versão mais recente do macOS. 

2 Siga um dos seguintes procedimentos: 

• Se você fez o download do Parallels Desktop no site da Parallels, clique duas vezes no 
arquivo da imagem de disco, provavelmente na pasta Downloads . 

 

Observação: O número da compilação mostrado acima é apenas um exemplo. O número do seu 
arquivo de imagem deve ser diferente do instantâneo. 
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• Se você comprou uma cópia física do Parallels Desktop com um pen drive, conecte a 
unidade ao seu Mac, abra-a e clique duas vezes no arquivo de imagem de disco. 

• Se você comprou uma cópia física com um link para o arquivo de instalação, abra o link em 
seu navegador, faça o download do Parallels Desktop e clique duas vezes no arquivo da 
imagem de disco. 

• Se você comprou uma cópia física com um disco de instalação, insira-o. 

Observação: Se seu Mac não tem uma entrada de DVD-ROM, você pode usar o link de download, 
disponível na caixa, para fazer o download do Parallels Desktop pela internet. 

3 Clique duas vezes no ícone Instalar e siga as instruções na tela para instalar o Parallels 
Desktop. 

 

Ativar o Parallels Desktop 

Após a instalação do Parallels Desktop, você deve fazer login no Parallels e ativar sua cópia do 
Parallels Desktop. Faça o seguinte: 

Observação: Em alguns casos, talvez seja necessário fazer login direto no Parallels após instalar o 
Parallels Desktop e, em outros casos, após iniciar sua máquina virtual pela primeira vez. 

1 Quando solicitado, faça login no Parallels: 
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• Se você não tem uma conta Parallels, insira seu e-mail, selecione Sou um novo usuário, 
clique em Criar conta e siga as instruções na tela. 

• Se você já tem uma conta Parallels, insira o e-mail associado a esta conta, selecione Tenho 
uma senha, insira a senha e clique em Entrar. 

• Você também pode fazer login com sua conta do Facebook ou do Google. 

2 Depois de fazer login, o período de teste começa automaticamente. 

Se você comprou o Parallels Desktop e tem uma chave de ativação, você poderá ver a 
seguinte tela: 

 

Se isso acontecer, siga um destes procedimentos: 

• Para ativar o Parallels Desktop, insira a chave e clique em Ativar. 

• Para ativar o Parallels Desktop por 14 dias de forma gratuita, clique em Experimente grátis 
por 14 dias. 

3 Após a ativação do Parallels Desktop, você poderá começar a trabalhar com suas máquinas 
virtuais. 
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Se você estiver usando uma versão de período de teste, é possível verificar quantos dias 

restam. Para fazer isso, clique no ícone do Parallels  na barra de menu do macOS ou clique 
com o botão direito do mouse no ícone do Parallels Desktop no Dock e selecione Conta e 
Licença. Aparece a seguinte janela: 

 

Na janela Minhas licenças, você também pode comprar o Parallels Desktop. Clique em 
Comprar e siga as instruções na tela. 

 

Atualizar o Parallels Desktop 
Se você já tem o Parallels Desktop 11 ou 12, siga estas etapas para atualizar para o Parallels 
Desktop 13. 

1 Caso não tenha feito isso ainda, compre e faça o download da "Atualização do Parallels 
Desktop 13 para Mac", disponível na loja online da Parallels: 
http://www.parallels.com/buyonline. 

Uma chave de ativação do produto é enviada para o endereço de e-mail informado. 

2 Se o Parallels Desktop está aberto, saia do Parallels Desktop. 

3 Siga as instruções para instalar o Parallels Desktop 13. Consulte Instalar o Parallels Desktop. 
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Durante a instalação, a versão anterior do Parallels Desktop é removida de seu computador 
automaticamente. 

4 Abra o Parallels Desktop e insira a Chave de ativação do produto da atualização. 

Se estiver usando a versão de teste do Parallels Desktop ou comprou a versão anterior, mas 
ela não está instalada em seu computador, você também precisará inserir uma chave de 
versão completa ou de atualização para essa versão. 

Observação: Para atualizar do Parallels Desktop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, você deve comprar o 
Parallels Desktop 13 sem desconto. 

Solução de problemas 

Se ocorrer algum problema ao atualizar o Parallels Desktop, encontre as informações de solução 
de problemas em http://www.parallels.com/products/desktop/support/. 

 



 

 

Existem algumas formas de instalar e executar o Windows no Mac: 

• Faça o download e instale o Windows 10 pelo site da Microsoft (pág. 13) 

• Instale o Windows usando um arquivo de imagem, um DVD ou uma unidade USB (pág. 14) 

• Importe o Windows de um PC com Windows (pág. 16) 

• Importe o Windows de uma versão anterior do Parallels Desktop ou outro software de 
virtualização (pág. 17) 

• Use o Windows de uma partição do Boot Camp (pág. 17) 

• Faça o download de uma máquina virtual pré-instalada (pág. 18) 

Neste Capítulo 

Faça o download e instale o Windows 10 pelo site da Microsoft .............................. 13 
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Importe o Windows de um PC ................................................................................ 16 
Importe de um versão anterior do Parallels Desktop ou outro aplicativo de virtualização
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Faça o download e use uma máquina virtual pré-instalada ....................................... 18 

 
 

Fazer o download e instalar o Windows 10 pelo 
site da Microsoft 
Se você ainda não tem o Windows 10, o Parallels Desktop pode ajudá-lo na compra do Windows 
10 pela loja da Microsoft. Ou se você já tiver uma chave de licença do Windows 10, mas não tem 
os arquivos de instalação, o Parallels Desktop pode ajudar você a fazer o download do Windows 
10. 

Para comprar ou fazer o download do Windows 10, faça o seguinte: 

C A P Í T U L O  3  
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1 Clique no ícone do Parallels  na barra de menu do macOS ou clique com o botão direito do 
mouse no ícone do Parallels Desktop no Dock e selecione Novo. 

2 Selecione Fazer download do Windows 10 e clique em Continuar. 

3 Siga um dos seguintes procedimentos: 

• Se você precisa fazer o download do Windows 10, selecione Fazer download do 
Windows 10, clique em Continuar e siga as instruções na tela. 

• Se você precisa comprar o Windows 10, selecione a versão, clique em Continuar e siga as 
instruções na tela. 

 
 

Instalar o Windows usando um arquivo de 
imagem, um DVD ou uma unidade USB 
Se você tem uma fonte de instalação do Windows (um disco DVD, um arquivo de imagem ou um 
armazenamento USB) e uma chave de produto válida, é possível instalar o Windows no Mac e 
usá-lo com o Parallels Desktop. 

Para instalar o Windows: 

1 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e selecione Arquivo > Novo. 
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2 Se você tiver um disco de instalação do Windows, insira-o na unidade de DVD. Se você tiver 
um armazenamento USB com o Windows, conecte-o ao Mac. 

3 Clique em Instalar o Windows ou outro sistema operacional por um DVD ou arquivo de 
imagem. 

4 O Parallels Desktop procura e lista os sistemas operacionais instaláveis. Se você vir a versão 
do Windows que deseja instalar, selecione-a, clique em Continuar e vá para a etapa 6. 

5 Se a fonte de instalação do Windows não aparecer automaticamente na etapa 4, clique em 
Escolher manualmente para procurar manualmente. Você pode procurar nas seguintes 
fontes: 

• DVD: Se você tiver um DVD de instalação do Windows, insira-o na unidade de DVD. Depois 
que o Windows for detectado, clique em Continuar. Se o seu Mac não tem uma unidade 
de DVD, você pode usar um Apple SuperDrive, uma unidade de DVD de um outro Mac via 
Remote Disc, ou fazer uma cópia da imagem do disco. 

• Arquivo de imagem: Se você tem um arquivo de imagem do Windows, clique em Arquivo 
de imagem e arraste a imagem para a janela do Assistente de instalação. Depois que o 
Windows for detectado, clique em Continuar. 

• Unidade de USB: Se você tem um instalador USB inicializável com o Windows, clique na 
Unidade USB e conecte-a ao Mac. Depois que o Windows for detectado, clique em 
Continuar. 

Observação: O Parallels Desktop pode falhar ao detectar alguns sistemas operacionais (por exemplo, 
as distribuições mais recentes do Linux). Se isso acontecer, mas você tem certeza de que o sistema 
operacional pode ser instalado, clique em Continuar, especifique manualmente o tipo de sistema 
operacional (se ele não estiver listado, selecione Outros) e siga as instruções na tela. 

6 Escolha qual será o uso principal do Windows. Suas configurações serão ajustadas para 
melhor atender às suas necessidades. 

7 Escolha onde você deseja armazenar o Windows no menu Local. 

Por padrão, o Parallels Desktop armazena o Windows na pasta 
/Users/<nome_do_usuário>/Parallels. 

8 Para usuários experientes: se você quiser predefinir algumas coisas, como a quantidade de 
memória que o Windows usa ou se ele inicia automaticamente quando você abre o Parallels 
Desktop, selecione Personalizar as configurações antes da instalação. Você também pode 
ajustar essas configurações depois que o sistema operacional for instalado. 

9 Clique em Criar. 
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O assistente instala o Windows. 

Depois que o Windows for instalado, você pode iniciá-lo ao abrir um aplicativo ou ao clicar no 
botão liga/desliga no Centro de controle. 

 
 

Importar o Windows de um PC 
É possível importar o Windows de um PC com Windows para o Parallels Desktop no Mac. Depois, 
você pode continuar a trabalhar com todos os seus aplicativos do Windows, arquivos e dados, 
lado a lado do macOS. 

Você pode importar o Windows e os dados através de uma rede ou usando um dispositivo de 
armazenamento externo. 

Para importar o Windows e os dados de um PC com Windows: 

1 Insira o DVD de instalação do Parallels Desktop na unidade de disco óptico de seu PC com 
Windows. Se a instalação do software do Parallels Transporter Agent não for iniciada 
automaticamente, localize e clique duas vezes no arquivo Parallels Transporter 
Agent.exe no disco. 

Se o computador estiver conectado à internet, o Parallels Transporter procura por atualizações 
disponíveis. Se uma atualização estiver disponível, clique em Fazer download e instalar a 
nova versão. 

Observação: Também é possível fazer o download do Parallels Transporter Agent para Windows em 
http://www.parallels.com/download/desktop/. 

2 Siga as instruções na tela para instalar o Parallels Transporter Agent. 

3 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) no Mac, selecione Arquivo > Novo e clique em 
Transferir Windows de um PC. 

4 Escolha como você deseja transferir seus dados e siga as instruções na tela. 
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Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre como transferir seus dados de outro 
computador na ajuda da tela do Parallels Desktop (abra o Parallels Desktop na pasta de Aplicativos 
e selecione Ajuda > Ajuda do Parallels Desktop). 
 

Importar de um Parallels Desktop anterior ou 
outro aplicativo de virtualização 
Com o Parallels Desktop 13 para Mac, é possível usar o Windows que você configurou usando 
versões anteriores do Parallels Desktop, assim como o VMware Fusion e o VirtualBox: 

1 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e selecione Arquivo > Abrir. 

2 Selecione o arquivo de dados do Windows que deseja importar, clique em Abrir e siga as 
instruções na tela. 

• Arquivos de dados do Parallels Desktop terminados em .pvm. 

• Arquivos VMware terminados em .vmx. 

• Arquivos VirtualBox terminados em .vbox. 

Você também pode simplesmente arrastar um arquivo para o Centro de controle para 
adicioná-lo ao Parallels Desktop. 

3 Inicie o Windows. 
 

Usar o Boot Camp com o Parallels Desktop 
O Boot Camp é um recurso do macOS que permite iniciar o Mac no Windows. Se o Windows 10 
ou qualquer outra versão compatível com o Boot Camp já foi instalada, é possível configurar o 
Parallels Desktop para funcionar com o Boot Camp usando qualquer uma destas duas opções: 

• Configure o Parallels Desktop para executar o Windows por meio da partição do Boot 
Camp: As alterações que você faz nos aplicativos do Windows enquanto trabalha no macOS 
ou quando inicia o Mac no Windows usando o Boot Camp serão refletidas em ambos os 
lugares. 

O Windows executado pelo Boot Camp tem as seguintes limitações: 

• Ele não pode ser salvo como um instantâneo 
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• Ele não pode ser executado no Modo de reversão 

• Ele não pode ser compactado 

• O disco rígido da máquina virtual não pode ser redimensionado 

• Importar o Windows e seus dados pelo Boot Camp no Parallels Desktop: O Windows em 
execução pelo Parallels Desktop não tem as limitações acima referidas. O Boot Camp e o 
Parallels Desktop são separados. As alterações que você faz nos aplicativos do Windows 
enquanto trabalha no macOS não são refletidas ao iniciar o Mac no Windows usando o Boot 
Camp. 

Configure o Parallels Desktop para executar o Windows pela partição do Boot Camp 

1 Abra o Parallels Desktop (na pasta Aplicativos) e selecione Arquivo > Novo. 

2 Clique em Boot Camp e siga as instruções na tela. 

Importar o Windows e seus dados pelo Boot Camp no Parallels Desktop 

1 Configure o Parallels Desktop para usar o Boot Camp, como descrito nas etapas acima. 

2 Clique com o botão direito do mouse na versão do Boot Camp do Windows no Centro de 
Controle e escolha Importar Boot Camp. 

3 Clique em Importar. 

4 Localize onde você deseja armazenar o Windows e seus dados e clique em Escolher. 

O Windows e todos os seus dados são importados pelo Boot Camp. Você também pode usar 
a instalação original do Boot Camp do Windows, separadamente do Parallels Desktop. 

 

Fazer o download e usar as máquinas virtuais 
pré-instaladas 
Se você não tem tempo ou não deseja instalar um sistema operacional, você pode baixar e usar 
máquinas virtuais já pré-instaladas. Elas são máquinas virtuais com Ubuntu, Fedora, CentOS, 
Android, Linux Mint e outros sistemas. 

Para fazer o download de uma máquina virtual, faça o seguinte: 

1 Clique no ícone do Parallels  na barra de menu do macOS ou clique com o botão direito do 
mouse no ícone do Parallels Desktop no Dock e selecione Novo. 
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2 Selecione a máquina virtual que você deseja na seção Sistemas gratuitos, clique em 
Continuar e siga as instruções na tela. 

Uma vez que a máquina virtual é baixada, você pode começar a trabalhar com ela. 

 



 

 

Leia esta seção para aprender as noções básicas de uso do Windows junto com o macOS. 

Neste Capítulo 

Abrir um aplicativo do Windows .............................................................................. 20 
Instalar aplicativos do Windows .............................................................................. 23 
 
 

Abrir um aplicativo do Windows 
Abrir um aplicativo do Windows é tão fácil quanto abrir um aplicativo do Mac. Veja diversas formas 
de abrir os aplicativos do Windows: 

• Na pasta de aplicativos do Windows no Dock 

• No menu Iniciar do Windows 

• No Dock 

• Usando a pesquisa do Spotlight 

• Usando o Launchpad 

Observação: Todos os ícones de aplicativos do Windows podem ser facilmente identificados com o 

símbolo do Parallels Desktop  no canto inferior direito do ícone. 

Pasta de aplicativos do Windows 

Esta pasta está disponível no Dock do macOS e contém todos os seus aplicativos do Windows. 
Ao instalar mais aplicativos, eles serão automaticamente adicionados. 

C A P Í T U L O  4  
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Observação: Esta pasta aparece no Dock após a instalação das Ferramentas do Parallels. 

 

Menu Iniciar do Windows 

Para abrir um aplicativo do Windows no menu Iniciar (somente no modo de exibição Coerência): 

1 Siga um dos seguintes procedimentos: 
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• Clique no ícone do Parallels  na barra de menu e selecione Menu Iniciar do Windows. 

 

• Se o Windows está no modo de Tela cheia ou Janela, abra o menu Iniciar, como faria 
normalmente. 

Observação: Você também pode clicar com o botão direito do mouse no ícone do Parallels. 

2 Clique no aplicativo que você quer. 

Ícone de aplicativo no Dock 

Quando você abre um aplicativo do Windows, seu ícone aparece no macOS. Por padrão, o ícone 
desaparece do Dock ao fechar o aplicativo. Manter um ícone do aplicativo no Dock oferece uma 
forma rápida de abri-lo a qualquer momento. 

Para manter um ícone do aplicativo do Windows no Dock, faça o seguinte: 

• Clique com o botão direito do mouse ou clique em control no ícone do aplicativo do Windows 
no Dock e escolha Manter no Dock no menu de atalho. 

• Arraste o ícone do aplicativo do Finder para o Dock. 
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Agora você pode abrir o aplicativo novamente a qualquer momento ao clicar no ícone no Dock. 

Spotlight 

Você pode procurar e abrir aplicativos do Windows usando o Spotlight: 

• Clique no ícone do Spotlight no canto superior direito da sua tela ou pressione Command + 
barra de espaço no teclado. Digite o nome do aplicativo e selecione-o na lista. 

Launchpad 

Se você estiver usando o OS X Lion ou superior, poderá ver uma tela cheia com todos os 
aplicativos do Windows e aplicativos do Mac usando o Launchpad. Basta clicar no ícone do 
Launchpad no Dock. Você pode clicar em qualquer aplicativo do macOS para abri-lo. Para abrir 
um aplicativo do Windows, clique na pasta Windows e clique no aplicativo que deseja. 

Para mover um aplicativo do Windows de uma pasta do Windows para uma página principal do 
Launchpad, inicie o aplicativo do Windows desejado, clique com o botão direito do mouse no 
ícone dele no Dock e escolha Adicionar ao Launchpad. 

Para remover um aplicativo do Windows do Launchpad, inicie o aplicativo, clique com o botão 
direito do mouse no ícone dele no Dock e selecione Remover do Launchpad. 
 

Instalar aplicativos do Windows 
Instale aplicativos do Windows no Mac, assim como você faria em um PC com Windows. As 
formas mais comuns de instalação de aplicativos são: 

• Baixar e instalar um aplicativo da Windows Store 

• Baixe o aplicativo ou instale o arquivo da Internet ou de uma rede 

• Usando um CD ou um DVD de instalação do software 

Instalar um aplicativo da Windows Store 

1 Inicie o Windows e abra a Windows Store (listada como Store). 

2 Procure ou busque o aplicativo que você deseja e clique para fazer o download.  

A Windows Store oferece tanto aplicativos gratuitos como pagos. 
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Instalar um aplicativo da Internet ou de uma rede 

• Faça o download do aplicativo ou do arquivo de instalação e siga as instruções da fonte do 
aplicativo. 

Na maioria dos casos, você pode executar o arquivo de instalação e seguir as instruções na tela 
ou simplesmente abrir o aplicativo baixado. 

Instalar um aplicativo por um disco de instalação de CD ou DVD 

1 Inicie o Windows. 

2 Insira o disco de instalação. 

Se o seu Mac não tem uma unidade de DVD, você pode usar um Apple SuperDrive externo ou 
uma unidade de DVD de um outro Mac via Remote Disc. 

3 Na maioria dos casos, um diálogo AutoPlay abre. Clique na opção para executar uma 
configuração ou arquivo de instalação e siga as instruções na tela. 

 



 

 

Para obter instruções mais detalhadas sobre como usar todos os recursos do Parallels Desktop 
para Mac, consulte o Guia de Usuário do Parallels Desktop, disponível online. 

Para fazer o download do Guia de Usuário do Parallels Desktop: 

1 No Parallels Desktop, selecione Ajuda > Documentação online (você deve estar conectado à 
internet). 

Uma página Web abre com acesso a todos os manuais do Parallels Desktop. 

2 Clique no link em PDF próximo ao Guia de Usuário do Parallels Desktop. 

No Guia de Usuário do Parallels Desktop, você pode encontrar informações, como: 

• Como configurar o Windows e o macOS para trabalharem em conjunto 

• Como compartilhar aplicativos e arquivos 

• Como acessar a Internet 

• Como conectar dispositivos 

• Como otimizar o desempenho 

• E muito mais 

Neste Capítulo 
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Mais recursos 
Para obter ainda mais informações e ajuda sobre como usar o Parallels Desktop, consulte os 
seguintes recursos: 

• Ajuda do Parallels Desktop: Para obter instruções detalhadas sobre como usar todos os 
recursos do Parallels Desktop, abra o Parallels Desktop e selecione Ajuda > Ajuda do 

Parallels Desktop ou clique no ícone do Parallels  na barra de menu e selecione Ajuda do 
Parallels Desktop. 

C A P Í T U L O  5  

Saber mais, suporte e comentários 
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• Site de suporte da Parallels: O site de suporte da Parallels inclui arquivos de ajuda do 
produto e uma seção de Perguntas frequentes. Acesse 
http://www.parallels.com/products/desktop/support/. 

• Base de conhecimento da Parallels: Este recurso on-line tem artigos valiosos sobre como 
usar o Parallels Desktop e outros produtos da Parallels. Acesse http://kb.parallels.com. 

• Documentação on-line: Você pode encontrar online os guias de usuário em PDF para o 
Parallels Desktop e o Parallels Transporter ao selecionar Ajuda > Documentação online. 

Comentários 

• A Parallels agradece sua opinião sobre como tornar a documentação mais útil. Você pode 
enviar comentários através do formulário Documentation Feedback em nosso site 
(http://www.parallels.com/products/desktop/support/). 

 

http://www.parallels.com/products/desktop/support/
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