
#03 Dica Qlik Sense Desktop 

Como usar os itens mestre (Master Itens) 

ao seu favor 

O Qlik Sense nos dá mais agilidade ao montar gráficos, podemos inclusive definir 

alguns campos e tabelas como um tipo de “atalho”, utilizando uma ferramenta chamada 

“Master Itens”, que possui as opções: Dimensões , Medidas e Visualizações. Os itens mestres 

são muito úteis, você pode usar, por exemplo, uma dimensão mestre em quantas visualizações 

quiser e mantê-la em um só lugar. 

 

 

 

1- O que é Dimensão? 

São criadas a partir de campos nas tabelas do modelo de dados, elas determinam como os 

dados serão agrupados na visualização. Você pode usar expressões na Dimensão. 

2- O que é Medida? 

São cálculos utilizados em gráficos (valor ou quantidade) criados a partir de uma expressão 

composta por agregação (Sum ou Max) combinado com outro campo (um ou mais). 

3- O que é Visualização? 

São usadas para apresentar os dados que são carregados no app. Os gráficos são usados para 

criar visualizações. 

 

 



Adicionando uma Dimensão, uma Medida e uma Visualização. 

Clique em Dimensão, em Itens Mestre, e clique em Criar novo.

 

Após você seleciona um campo que vai ser a dimensão, e pode renomear ele. Clique em Incluir 

dimensão, após realizar as inclusões, clique em Concluído. 

 

 



Para criar uma Medida, clique em Criar Novo. 

 

 

Basta inserir a expressão, dar o nome da Medida e Criar. 

 



Para criar uma visualização, clique com o botão direito em cima de um gráfico e clique em 

Adicionar aos Itens Mestre. 

 

Esse recurso do Qlik Sense permite identificar os campos que são usados com frequência e os 

torna mais facilmente disponíveis para os desenvolvedores e aos usuários criarem os seus 

objetos em folha. 

Usar os Itens Mestre incentiva a visualização do Self-Service, ou seja, os usuários não tem que 

esperar por ela.  

Uma vez que você tenha configurado os seus itens mestre, fará o desenvolvimento da sua app 

mais rápido e mais consistente. 
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