Realidade Aumentada na

REvolução da experiência do cliente

A EMPRESA
Ao longo de 70 anos, a Graham & Brown tem inspirado os seus clientes a pensarem as suas paredes de um modo diferente, através de inovação,
criatividade e habilidade. Fundada por dois amigos – Harold Graham e Henry Brown – o negócio tem sido gerido por familiares dos fundadores a
partir do quartel-general localizado em Blackburn, Lancashire, desde 1946.
Atualmente, a Graham & Brown é a empresa líder de mercado na produção de papéis de parede, e decidiu expandir a sua coleção para tintas,
murais, arte decorativa de parede e têxteis. Os seus produtos são maioritariamente vendidos através de retalhistas internacionais que atuam na
área da decoração, mas também através de venda direta ao público nas lojas físicas Graham & Brown ou online, no site grahambrown.com.
Votada como Cool Brand™ durante sete anos consecutivos, e tendo ganho o prémio Best British Decorating Brand 2017, a Graham & Brown é
uma marca internacional, presente em cerca de 75 países, entre os quais Estados Unidos da América, França, Holanda, Rússia, China e Austrália.

O DESAFIO
A Graham & Brown pretendia ajudar os seus clientes,
permitindo-lhes que tivessem uma melhor visualização do
papel de parede que pretendiam colocar num determinado
espaço. O método existente de utilizar amostras de papel
A4 ou A3 tinha uma taxa de conversão muito baixa e era
muito difícil imaginar todo o padrão na parede.
Com o advento da transformação digital, a Graham & Brown
necessitava de encontrar uma forma de proporcionar
uma experiência de compra mais rápida e interativa aos
utilizadores da sua app móvel.
A empresa decidiu apostar na implementação de realidade
aumentada e apenas precisava de selecionar um parceiro
capaz de ajudara sua equipa no desenvolvimento de uma
aplicação móvel.

Era necessário descobrir uma
alternativa inovadora às amostras
tradicionais.
A Xpand IT foi considerada a empresa ideal para uma
parceria, pela vasta experiência no desenvolvimento de
aplicações móveis (Nativas e Xamarin) e também pela
experiência em desenvolver os backends das aplicações em
Microsoft Azure, dotando-as de serviços que tornam
a experiência do utilizador mais rica e diferenciadora.

Para o desenvolvimento desta aplicação móvel
combinou-se Xamarin, Apple ARKit e Microsoft
Azure. A solução consistiu na criação de uma
aplicação Xamarin multilíngua, exclusiva para
iOS (compatível com iOS 10 para processadores
A9 ou superiores), que permite realizar o
mapeamento de uma parede de uma divisão
e pré-visualizar como esta fica com a aplicação
de uma determinada cor de tinta ou de um dos
mais de 300 papéis de parede disponíveis.

A SOLUÇÃO

Nesta aplicação foi valorizada a experiência
do cliente, uma vez que apresenta uma
interface simples, que pode ser facilmente
utilizada por todas as pessoas. Para além disso,
facilita a escolha do cliente, uma vez que é
possível criar uma lista com os seus papéis
de parede favoritos, saber quais as dimensões
da parede que pretende modificar e o número
de rolos/latas de tinta que irão ser necessárias
para cobrir a parede, mas também realizar
a compra inApp.

Para que a Graham & Brown pudesse,
ainda, retirar dados importantes da
utilização da aplicação foi implementada
uma forte vertente de analytics, com Azure
SQL Server, Application Insights e PowerBI.

TECNOLOGIAS
Xamarin permite criar aplicações multiplataforma para Android, iOS e Windows. Através da utilização
de tecnologia Microsoft no desenvolvimento das apps, é possível assegurar uma experiência característica
de uma app nativa: usabilidade, performance e acesso a todas as API’s disponibilizadas pelos vários
Sistemas Operativos.
A utilização de Xamarin permite reduzir o Time to Market bem como o Total Cost of Ownership
das soluções.

Todo o backend desta solução (WebApps, LogicApps, Data Base e Blog Storage) foi implementado com
recurso a vários componentes de Azure, a plataforma Cloud da Microsoft.
A utilização de Azure permite garantir que a solução está ajustada à carga em termos de utilizadores
que a aplicação possa vir a ter e, neste caso, permite uma integração transparente entre a app e todos
os sistemas internos da Graham & Brown.

Apple ARKit

O ARKit é uma plataforma de desenvolvimento que permite uma grande capacidade de processamento
de imagem, oferecendo uma experiência de realidade aumentada sem precedentes.
A utilização desta framework apresentou-se como um desafio para a Xpand IT, uma vez que a ARKit
estava ai nda num estado embrionário com Xamarin, tendo sido, contudo, possível executar o projeto
com sucesso.

BENEFÍCIOS
Aumento da taxa de conversão pela utilização da
app, quando comparado com a compra das antigas
amostras de papel de parede

Facilidade na obtenção de feedback de familiares ou
amigos, uma vez que é possível a partilha da parede
virtualmente renovada

Serviços de Azure low cost, que possibilitaram o
rápido deployment da app em 55 países

Solução de real-time analytics, capaz de garantir
usabilidade e insights de marketing

Facilidade em visualizar a oferta de centenas de
papéis de parede sem sair de casa

Possibilidade de portabilidade para Android
utilizando Xamarin

Sem a Xpand IT não conseguiríamos ter a App de Realidade Aumentada no período de 4 meses. A expertise técnica
ajudou a entregar muitos serviços que precisávamos com Azure, o que reduziu em muito a necessidade de
desenvolvimento. Também trabalhámos proximamente no desenvolvimento em Xamarin, com a essa equipa a guiar
os nossos programadores. Foi uma colaboração muito bem sucedida, com a App a entregar uma forma inovadora
e única de permitir aos clientes a visualização de papel de parede antes de efetuar a compra.
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