
Entre as várias opções de aplicativos que permitem a 
instalação de diferentes sistemas operacionais sobre o 
Mac OS, o Parallels Desktop sempre se destacou por sua 
facilidade de instalação, operação e estabilidade. 
Não é de hoje que é possível iniciar um Macintosh 
usando o Windows, mas essa tarefa nem sempre é muito 
prática, pois exige que o computador seja reiniciado. 
Soluções como o Parallels Desktop e o VM Ware Fusion 
permitem que um Windows, por exemplo, rode em 
paralelo como se fosse um aplicativo comum e, em cima 
dele, quaisquer aplicativos nativos para o sistema opera
cional da Microsoft. 
Isto é especialmente útil para acessar websites de insti
tuições financeiras que não permitem o acesso por meio 
de browsers que rodam sob o Mac OS, além de executar 
jogos e, sobretudo, aplicativos que não têm versões para 
Mac, como, por exemplo, o CorelDRAW. 
Outra aplicação interessante é a possibilidade de um 
instrutor ou palestrante demonstrar um mesmo proce
dimento em diversos sistemas operacionais usando um 
único computador. 
De acordo com o fabricante, a recém-lançada versão 
6 do Parallels Desktop trouxe mais de 80 implemen
tações, entre recursos novos e ajustes existentes, mas 

o destaque são os aperfeiçoamentos em relação à 
performance e gestão de recursos de processamento do 
computador, incluindo o novo suporte para arquitetura 
de 64 bits. Os testes de benchmark apontam que essa 
versão oferece um boot de Windows 41 % mais rápido 
que a versão anterior. 
Outro destaque é o recurso chamado Switch to Mac que 
oferece uma série de ferramentas para a migração de 
arquivos e configurações do usuário para o Mac OS. 
O processo de instalação foi bastante simplificado e 
basicamente demanda a colocação de uma mídia que 
contenha o sistema operacional a ser instalado, e, se for 
o caso, o serial da licença de uso. 
É possível fazer a instalação de várias versões diferentes 
de Windows, Windows Server, Linux além de Mac OS 
Server. Cada sistema operacional instalado irá criar uma 
máquina virtual e também reservar cerca de 15 GB de 
espaço em disco. 
Cada uma delas permite a criação de um ponto de salva
mento, da mesma forma que o comando Snapshot cria 
para o History do Photoshop, o que evita ter de reinstalar 
a máquina virtual no caso de corrompimento de algum 
componente do sistema operacional. É possível rodar 
simultaneamente várias versões desses sistemas, sendo 
que o limite da quantidade é regido pela quantidade de 
memória RAM disponível. 
Uma característica interessante do produto é a possibili
dade de rodar o outro sistema operacional em paralelo, 
como um ambiente a parte ou mesmo de forma integra
da (que o produto chama de Coherence mode), no qual 
um aplicativo, por exemplo, do Windows, rode como se 
estivesse rodando diretamente sob o Mac OS. 
Para usá-lo com relativa performance confortável, conti 
nua sendo recomendável a instalação em Macs modernos 
(equipados com processadores Intel) e com pelo menos a 
somatória de memória RAM exigida pelo Mac OS e o ou 
tro sistema operacional. Algo em torno de 4 GB de RAM. 
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