
• Setor: energia solar

•  Sede: San Luis  
Obispo, CA

•  Número de 
funcionários: 700

Estudo de caso

Desafio
Sendo uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, a 
Mainstream Energy fornece energia solar para grande parte dos projetos  
de setores governamentais e privados. À medida que a empresa cresceu  
e suas necessidades de colaboração se desenvolveram, foi necessário  
buscar uma nova solução de conferências.

• •O crescimento da empresa exigiu mais ferramentas dimensionáveis e 
profissionais de colaboração com cientes atuais e em potencial.

• •Os funcionários precisavam de soluções de colaboração para assumir 
projetos complexos.

• •As ferramentas gratuitas de conferências pela web se tornaram insuficientes 
em termos de imagem profissional, segurança e confiabilidade.

• A Mainstream Energy considerou como inflexíveis as soluções mais 
reconhecidas, além de custosas e de implantação demorada.

Solução
Após considerar uma série de opções, a Mainstream Energy escolheu o  
join.me da LogMeIn. O join.me foi muito mais econômico e flexível, com 
uma implantação mais rápida e um uso mais intuitivo do que outras soluções 
de colaboração no mercado. O join.me também forneceu a interface e os 
recursos profissionais que a Mainstream Energy procurava para oferecer  
a seus clientes atuais e em potencial. A empresa conseguiu implementar o 
join.me na organização em uma semana.

Resultados
Implantando o join.me, os recursos de colaboração da Mainstream Energy 
tiveram uma melhora considerável, fornecendo um retorno de investimento 
significativo

• Com o join.me, a Mainstream Energy passou a ter benefícios anuais de 
cerca de $33.322, e viu o ROI aumentar em 367%.

• A taxa de custo-benefício da Mainstream quanto ao uso do join.me foi de 1:4, 
segundo a Nucleus Research. O retorno foi alcançado quatro meses depois.

• A produtividade dos funcionários da Mainstream Energy aumentou graças à 
rápida implantação e à facilidade de uso do join.me.

Para obter mais informações, visite join.me.

Uma ferramenta excelente para o desempenho profissional.

“O maior benefício do  
join.me é que todos podem 
usar uma ferramenta já 
conhecida. Definitivamente 
houve melhora no 
profissionalismo, pois 
podemos mostrar nossos 
produtos às pessoas sem 
dar um número ou link para 
um site de webinar gratuito.”

– Nathan Terrell,  
Supervisor de operações  
de TI, Mainstream Energy
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