
Banco de Dados
Aula 10: Visões e Procedimentos Armazenados



Roteiro da Aula

• Comandos CREATE VIEW, DROP VIEW

• Procedimentos Armazenados: Stored Procedure



Visões (View)

• Visão(view) é uma tabela virtual gerada a partir do 
resultado de uma instrução SELECT. 

• Uma VIEW contém linhas e colunas, como se fosse uma 
tabela real, os campos na VIEW são campos obtidos em 
uma tabela de um banco de dados. 

• Uma visão(view) pode chamar funções e cláusulas SQL 
como WHERE, GROUP BY, ORDER BY, etc. 



Visões (View)

• Um dos objetivos ao se implementar VIEWs é evitar a 
constante manutenção de códigos SQL em aplicações, ou seja, 
pode-se implementar um SELECT * padrão na aplicação e 
controlar o que e como será mostrado diretamente do 
servidor, alterando as características da VIEW. 

• Obs.:  O projeto e a estrutura do banco de dados original 
não será alterado pelas funções utilizadas em sua 
confecção, pelo WHERE, ou JOINs implementados na VIEW.



Comando CREATE VIEW

• Para criar uma VIEW, utiliza-se o comando CREATE VIEW, 
cuja sintaxe é:

• Situação 01: Criar uma view para apresentar os dados 
dos filmes de Comédia em uma vídeo locadora.

CREATE VIEW <nome da view> AS SELECT colunas(s) 

FROM <tabela> WHERE <condição>

CREATE VIEW comedia

AS SELECT * FROM filmes WHERE tipo = 'Comédia'; 



Comando CREATE VIEW

• Uma vez criada a View, podemos realizar consultas sobre 
a View como se tratasse de uma tabela comum.

• Quando uma view é criada, ela fica armazenada no Banco 
de Dados e disponível para a consulta dos usuários.

SELECT * FROM comedia



Comando CREATE VIEW

• Situação 02: Criar uma view para apresentar o 
conjunto de funcionários cujo salário seja superior 
a R$ 10.000,00. Esta view deverá conter apenas os 
campos Matricula,Nome e Salario.

• Para exibir o resultado da view

CREATE VIEW funcionarios_bem_pagos

AS SELECT Matricula,Nome,Salario

FROM Funcionario WHERE Salario > 10000; 

SELECT * FROM funcionarios_bem_pagos



Visões (View)

• Uma view não existe fisicamente, é apenas uma outra forma 
de obter os dados que existem em outras tabelas ou views. 
Pode-se decidir pela implementação de Views por várias 
razões, entre elas:

• Segurança: evitar que alguns campos ou linhas estejam acessíveis a 
alguns tipos de usuário

• Sigilo: evitar que usuários possam consultar dados de acesso privado

• Simplicidade: condensar em uma única view o acesso a várias 
tabelas.



Comando CREATE VIEW

• Os nomes das colunas da View, são por padrão, 
iguais aos nomes das colunas existentes nas tabelas a 
que pertecem. No entanto, se o usuário quiser pode 
atribuir um novo nome a cada uma das colunas da 
View.

• Situação 03: Criar uma view com as características 
da Situação 02(Funcionários com Salário > 10000), 
alterando os nomes das colunas para Num,Nome e 
Ordenado.



Comando CREATE VIEW

• Situação 03:

• O comando a ser executado é exatamente o mesmo 
escrito na situação 02. A única diferença é a indicação dos 
nomes das colunas da view que informada após o nome 
da view. OBS: o número de nomes indicados para as 
colunas tem que ser igual ao número de colunas que 
resultam do comando SELECT.

CREATE VIEW funcionarios_bem_pagos(Num,Nome,Ordenado)

AS SELECT Matricula,Nome,Salario

FROM Funcionario WHERE Salario > 10000; 



Comando CREATE VIEW

• As views não possuem dados próprios, os seus dados 
pertencem as tabelas das quais derivam. 

• Qualquer alteração nos dados de uma tabela, será 
imediatamente refletida em todas as Views que estejam 
associadas a ela.

• Utilizando o comando CREATE VIEW, é possível juntar 
várias tabelas em uma única VIEW.



Comando CREATE VIEW

• Situação 04:  Criar uma View com a data da venda, o valor e o nome 
do vendedor.

• A tabela Venda e Vendedor estão relacionadas através das chaves 
estrangeiras. (Venda.CPFVendedor = Vendedor.CPF)

• Para obtermos o relatório das vendas, bastará fazer:

CREATE VIEW relatorio_vendas

AS SELECT Venda.Data,Venda.Valor,Vendedor.Nome

FROM Venda,Vendedor

WHERE Venda.CPFVendedor=Vendedor.CPF; 

SELECT * FROM relatorio_vendas



Comando CREATE VIEW

• Situação 05:  Criar uma view que indique para cada 
Vendedor, o seu salário e o total de comissões que tem 
a receber. Devem ser apresentadas apenas os 
vendedores que têm alguma comissão a receber.

• RESOLUÇÃO: Para resolver este problema, teremos que 
juntar as tabelas Vendedor e Comissão. Como cada 
indivíduo pode receber várias comissões, teremos que 
agrupar estas informações utilizando a clásula GROUP 
BY.



Comando CREATE VIEW

• Situação 05:

• Para obtermos os dados, bastará fazer:

CREATE VIEW comissao_dos_vendedores

AS SELECT 

Vendedor.Nome,Vendedor.Salario,Sum(Comissao.Valor)

FROM Vendedor,Comissao

WHERE Comissao.CPFVendedor=Vendedor.CPF; 

GROUP BY Vendedor.Nome,Vendedor.Salario

SELECT * FROM comissao_dos_vendedores



Comando DROP VIEW

• Para se apagar uma View, utilizamos o comando:

• Exemplo: 

DROP VIEW nome_da_view

DROP VIEW torcedores_flamenguista

DROP VIEW comissao_dos_vendedores



Stored Procedure

• Stored Procedure é um conjunto de comandos, ao qual é 
atribuído um nome. Este conjunto fica armazenado no Banco 
de Dados e pode ser chamado a qualquer momento tanto pelo 
SGBD quanto por um sistema que faz conexão com o mesmo.

• A utilização de Stored Procedures é uma técnica eficiente de 
executarmos operações repetitivas. Ao invés de digitar os 
comandos cada vez que determinada operação necessite ser 
executada, criamos um Stored Procedure e o chamamos. 

• Em um Stored Procedure também podemos ter estruturas de 
controle e decisão, típicas das linguagens de programação.



Stored Procedure

• Imagine que estamos criando uma aplicação em C# e que 
a mesma acesse dados de um Banco de Dados do SQL 
Server 2012.

• Sem a utilização de Stored Procedures, a aplicação 
deveria enviar o conjunto de comandos SQL necessários 
à execução de cada tarefa. Imagine ainda ter que enviar 
os comandos em várias partes do programa. Qualquer 
alteração necessária demandaria uma revisão em todas 
as partes do programa que enviam estes comandos.



Stored Procedure

• Se ao invés de uma função interna da aplicação, criarmos 
um Stored Procedure e fizermos com que o programa 
chame-o para executar os comandos necessários, 
teremos mais facilidades no momento de atualizar a 
aplicação. 

• Neste caso, bastaria atualizar o Stored Procedure e 
pronto, a aplicação já passaria a ter a versão atualizada, 
evitando uma reinstalação em centenas de estações de 
trabalho.



Comando CREATE 
PROCEDURE

• Para criar uma stored procedure no SQL Server, 
utiliza-se o comando CREATE PROCEDURE, cuja 
sintaxe é:

CREATE PROCEDURE nome_do_stored_procedure

@parametro1 tipo_de_dados_parametro

@parametro2 tipo_de_dados_parametro

@parametro3 tipo_de_dados_parametro

AS

comando1,

comando2,

comando3,

...,

comando2

GO



Comando CREATE PROCEDURE

• Situação 06: Criar uma stored procedure que retorne 
de um banco de dados, todos os alunos do curso de um 
determinado curso.

CREATE PROCEDURE alunos_por_curso

@curso varchar(50)

AS

SELECT * FROM Alunos WHERE nome_curso = @curso

GO



Comando CREATE PROCEDURE

• Com o procedimento criado, podemos executar a Stored Procedure
sempre que for necessário. Para executá-lo, execute o comando:

• OBS: O recurso de Stored Procedure está disponível no MySQL a 
partir da versão 5.o.

• Utilizaremos para efeitos de aprendizagem o recurso de Stored
Procedure presente no SQL Server

EXEC alunos_por_curso ‘Informatica’

EXEC alunos_por_curso ‘Edificações’



Comando CREATE PROCEDURE

• Situação 07: Criar uma stored procedure que exclua um 
funcionário do sistema. 

• OBS:A tabela funcionário está relacionada com Usuário e 
Dependentes, nesse caso deve-se excluir primeiramente 
os dados que estão relacionados a um funcionário 
específico, para em seguida excluir o registro da tabela 
funcionário.

• Para resolver esse problema usaremos Stored Procedure.



Comando CREATE PROCEDURE

• Situação 07:

CREATE PROCEDURE remover_funcionario

@matricula int

AS

DELETE FROM Usuario where numero_matricula = @matricula,

DELETE FROM Dependente where matricula_titular = @matricula,

DELETE FROM Funcionario where numero_matricula = @matricula

GO



Comando CREATE PROCEDURE

• Situação 08:  Inserir um funcionário com cargo de 
motorista no sistema. 

• OBS: Neste caso a stored procedure deverá testar se o 
cargo do funcionário é Motorista e se a idade é maior que 
18 anos. Caso contrário exibir mensagem de notificação.

• Usaremos a estrutura IF...ELSE



Comando CREATE PROCEDURE

• Situação 08:

create procedure inserir_funcionario

@nome varchar(50),

@cargo varchar(50),

@idade int,

@naturalidade varchar(50),

@cpf varchar(50)

as

if @cargo = ‘Motorista' and @idade < 18

print(‘Não é possível inserir motorista menores de 

idade')

else

INSERT INTO 

funcionario(nome,cargo,idade,naturalidade,cpf)

VALUES(@nome,@cargo,@idade,@naturalidade,@cpf)



Comando DROP 
PROCEDURE

• Para se apagar uma Stored Procedure, utilizamos o 
comando:

• Exemplo: 

DROP PROCEDURE nome_do_procedimento

DROP PROCEDURE remover_funcionario

DROP PROCEDURE buscar_aluno_por_curso



Próxima Aula

• Exercícios Práticos em Sala de Aula


