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A Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca é o escritório local 
da principal autoridade ambiental da Colômbia. Através de seu amplo alcance, 
a instituição supervisiona a proteção dos recursos naturais de 1,8 milhões 
de hectares, que abastecem aproximadamente 7,3 milhões de habitantes. A 
CAR administra toda a área rural de Bogotá, capital do país, assim como 104 
municípios. Ela cobre 7 bacias hidrográficas que fornecem água potável a cerca 
de 15% da população colombiana.

Para a CAR, a proteção dos recursos naturais implica em cuidar de elementos 
como ar, solo, flora e fauna, juntamente com questões de mineração e 
desenvolvimento de projetos de infraestrutura. A instituição realiza este processo 
coletando dados de múltiplas fontes, analisando depois as informações para 
tomar as melhores decisões ambientais.

Em 2012, o CAR iniciou um processo de transformação tecnológica para suportar 
a quantidade de dados e aplicações necessárias para realizar seu propósito. 
Isso inclui: um centro de dados de nível 3 conectado a 14 escritórios principais 
remotos que enviam dados à sede, como uma estação de monitoramento do 
rio Bogotá (principal fonte de água da capital); a melhoria da arquitetura de 
comunicação entre todos os escritórios e a revisão dos protocolos de segurança 
da informação.

 
Priorizando a infraestrutura de rede segura
Antes da implementação da plataforma Fortinet, o sistema de segurança da CAR 
era frágil e suscetível a intrusões de terceiros. Embora não houvesse vazamentos 
de informações, testes internos mostraram que era possível acessar dados das 
localidades regionais ou aplicações de violação. Neste sistema, era possível até 
mesmo acessar o diretório ativo da corporação. Naquela época, a única proteção 
era um firewall com desempenho limitado, que apenas escaneava a rede e não 
oferecia segurança suficiente.

A organização analisou propostas de vários fornecedores e descobriu que a 
Fortinet oferecia uma solução flexível e escalável que se adaptava às suas 
exigências. “Nossa maior preocupação era manter todas as nossas informações 
seguras. A Fortinet nos deu a plataforma para criar uma rede segura para a 
corporação”, diz Luis Adolfo Romero, Head do Departamento de Tecnologias de 
Informação e Comunicação da CAR.

A nova rede é protegida pelo FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW), que 
também protege o data center. Os firewalls protegem todo o tráfego de entrada 
dos escritórios para serviços internos, aplicações, bancos de dados e informações 
financeiras. Na verdade, nenhum escritório tem acesso local à Internet – tudo se 
conecta diretamente à sede.
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“Nossa maior preocupação 
era manter todas as nossas 
informações seguras. Fortinet 
nos deu a plataforma para 
criar uma rede segura para a 
corporação”.

–  Luis Adolfo Romero, Head do 
Departamento de Tecnologias da 
Informação e Comunicação, CAR 
 

Detalhes
Cliente: Corporación Autónoma 
Regional (CAR) de Cundinamarca 

Indústria: Governo

Localidades Secure SD-WAN: 14 

Localização: Colômbia 
 

Impacto nos Negócios
nn Monitoramento da rede em tempo 
real, permitindo a tomada de 
decisões instantâneas

nn Relatórios e análises em tempo real 
e automatizados

nn Escalabilidade da solução por ter 
uma plataforma integrada Fortinet

nn Alta disponibilidade de conexão de 
rede para 14 locais remotos 

Autoridade ambiental na 
Colômbia garante sua 
infraestrutura de rede com as 
soluções da Fortinet
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Soluções
nn FortiGate Next Generation Firewall

nn Fortinet Secure SD-WAN

nn FortiWeb

nn FortiClient

nn FortiSIEM

nn FortiSandbox 

 
“A escalabilidade das 
soluções Fortinet me dá a 
confiança para crescer sem 
inconvenientes, priorizando 
os locais maiores ou mais 
vulneráveis”.

–  Luis Adolfo Romero, Head do 
Departamento de Tecnologias da 
Informação e Comunicação, CAR

A CAR também implementou dois firewalls Fortinet em locais específicos para 
proteger sua infraestrutura crítica. A primeira é a Estação de Tratamento de 
Efluentes, que centraliza todo o monitoramento do Rio Bogotá e tem sua própria 
rede; a outra é o laboratório ambiental, que desenvolve múltiplos sensores, 
telemetria e projetos de IoT. Os firewalls individuais servem para proteger as 
informações sensíveis que estes locais tratam. Com estas medidas em vigor, 
eles também podem se conectar a aplicações que devem ser hospedadas em 
servidores locais e não no servidor central.

“Temos a segurança cibernética como prioridade. A Fortinet nos dá paz de espírito 
de que temos o equipamento e software adequados para bloquear qualquer 
ataque”, afirma Romero. As soluções da Fortinet são essenciais para a segurança 
e a gestão da informação da CAR. Além da implementação dos firewalls FortiGate, 
a organização pública ambiental integrou outras soluções Fortinet Security Fabric, 
como FortiWeb, FortiClient, FortiSIEM e FortiSandbox para melhorar sua postura 
de segurança cibernética.

A CAR utiliza o FortiWeb para proteger aplicações públicas, permitindo uma 
rede altamente disponível e garantindo que todo o tráfego da internet passe 
diretamente por essa solução. Com tantos usuários finais integrados em sua 
rede, a organização se beneficia de ferramentas como FortiSIEM para correlação 
de eventos e detecção de comportamento anormal, além do FortiClient 
para monitoramento, gerenciamento e segurança profunda de endpoints em 
tempo real. Além disso, essas soluções oferecem análises que são acionáveis 
para gerenciar rigidamente a segurança da rede, desempenho e padrões de 
conformidade – tudo entregue por meio de um painel único e simples. 

Com FortiSandbox, a CAR realizou alguns testes de laboratório e em tempo real para obter uma combinação robusta de 
detecção e mitigação proativa, além de aumentar a segurança do ambiente web.

Convergência de segurança e rede com o Secure SD-WAN
A rede suporta aplicações como o Sidcar, uma plataforma de gerenciamento de documentos que lida com a maioria das 
transações e processos da instituição. Às vezes, essa ferramenta pode receber até 400 solicitações por segundo. Como 
grande parte das operações da CAR depende da conectividade, a empresa também implantou a solução Fortinet Secure SD-
WAN para substituir o link MPLS de baixo desempenho que conecta escritórios remotos com a sede e liga aproximadamente 
2.500 usuários.

Com comunicações redundantes de link de rede nos 14 locais remotos, a solução Fortinet é automatizada para em um sub-
segundo se conectar a outro link WAN no caso de uma interrupção de serviço em qualquer um dos provedores. O Fortinet 
Secure SD-WAN ajudou a CAR a garantir o trabalho de seus usuários remotos, bem como a receber informações atualizadas 
sobre toda a operação. Dessa forma, os escritórios da CAR estão sempre conectados e sua sede tem acesso em tempo real 
aos dados relevantes para o negócio.

Benefícios tangíveis para uma organização em crescimento
Com a plataforma de análise SOC orientada por IA da Fortinet, a CAR tem acesso ao monitoramento em tempo real da 
rede, o que facilita a detecção de possíveis eventos de segurança e a ação imediata. Isto é complementado por relatórios e 
análises automatizados e em tempo real. “Temos controle total das informações e recursos, de modo que podemos consultar 
imediatamente quaisquer dados associados com a rede”, compartilha Romero.
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Além disso, a autoridade ambiental pode rastrear as atividades de cada usuário e segmentar a rede, o que simplifica a 
gestão da conexão e encaminha o tráfego para uma segurança otimizada. Por exemplo, os usuários não mais se conectam 
diretamente ao servidor de uma aplicação, mas estão ligados especificamente à porta associada à aplicação.

Para a instituição, a gestão centralizada também oferece alta disponibilidade de seus canais de comunicação. Com toda 
a sua rede integrada sob o mesmo fornecedor, a corporação também pode gerenciar mais facilmente questões técnicas, 
diminuindo o tempo e a demanda de recursos humanos.

A otimização da base instalada é crucial para organizações públicas como a CAR, que devem seguir parâmetros específicos 
para garantir que suas implementações não se tornem obsoletas. O apoio da Fortinet tem sido fundamental para consolidar 
uma plataforma robusta, altamente disponível e segura. A CAR pode agora escalar sua infraestrutura de maneira mais simples. 
“A escalabilidade das soluções Fortinet me dá aconfiança para crescer sem inconvenientes, priorizando os locais maiores ou 
mais vulneráveis”, conclui Romero.


