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Paulistano, pai de três filhos e avô de cinco netos, João Rafael Alterio nasceu em 11 de 

agosto de 1951, no bairro da Vila Mariana, local onde passou toda sua infância e adolescência 
junto com seus pais, Domingos Alterio e Nilze Ugolini Alterio, e seus três irmãos, sendo um 
deles falecido. 

Estudou no Colégio Dante Alighieri e fez a graduação de Engenharia Química no 
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Entretanto, não chegou a concluir o 
curso, pois quando estava no quarto ano, em 1977, seu pai faleceu e a pedido da sua mãe, 
Dona Nilze, assumiu os negócios da família. 

À frente da indústria Montevérgine há mais de 40 anos, João Rafael pode contar a 
trajetória de sucesso da pequena fábrica de doces criada pelo seu pai, no centro da capital, na 
década de 60, que ganhou fama como a "dona do torrone". Um doce típico da terra de origem 
dos seus avós, a Itália. 

Com mais de 50 anos no mercado, a Montevérgine prima pela boa qualidade de seus 
produtos e pela excelência na relação entre as pessoas. Tanto que todos os seus 
colaboradores fazem parte de uma grande família, assim começou com o Sr. Domingues e se 
mantém até hoje. 

Além de empresário, João Rafael é maratonista. Por esta razão, sempre se manteve 
atento para conectar seus produtos com as mudanças de hábitos alimentares e crescente 
preocupação mundial com a saúde. Assim, mais do que o Torrone, que fornece energia para 
os atletas, criou a linha Corpo & Sabor buscando atender esse campo de produtos 
nutricionalmente balanceados, oferecendo com eles uma gama de produtos com cereais e 
frutas, com alto padrão de qualidade e sabor. 

João Rafael trabalha pela inclusão social por meio do esporte. Apoiando, participando 
ou mesmo patrocinando atletas em corridas e maratonas. Com foco em contribuir para o 
desenvolvimento de atletas mais carentes, principalmente da comunidade na qual a 
Montevérgine está instalada, na Cidade Ademar, ele incentiva a prática do esporte e treina 
juntamente com os corredores. O empresário já patrocinou atletas que se destacaram em 
grandes corridas de São Paulo, e, também na São Silvestre. 

Ele e sua equipe participam de inúmeras provas de corridas como a promovida pelo 
Instituto Olga Kos de "Inclusão a Toda Prova - Corrida e Caminhada" que comemora o dia 
internacional da Pessoa com Deficiência; a Maratona de São Paulo; a 2ª Corrida XV de 
Novembro 10km; a Ecorrida 5k / 10k / Revezamento; a Corrida de Natal da Cidade de São 
Paulo; a Expo edição Volta da Pampulha; a Expo edição São Silvestre; a Corrida Internacional 
de São Silvestre; entre tantas outras. 

Preocupado com o desenvolvimento socioeconómico da comunidade, João Rafael 
busca, ainda, estabelecer parcerias com cooperativas locais e realizar trabalhos sociais que 
envolvem a comunidade na qual a empresa está instalada. Está em planejamento, para um 
futuro próximo, o projeto de teatro e música para as pessoas da comunidade, especialmente 
para as crianças. 
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